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نبود و روا بودن  یديگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت ترس یپا یبر باال یباب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن يک پا -628

 چارزانو زدن و چمباتمه زدن

 باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشين -629

 که بدان ربط دارد یباب در مورد خواب ديدن و مسائل -631

 باب در فضيلت سالم و امر به پخش آن -

 سالم دادن یباب کيفيت و چگونگ -632

 باب آداب سالم دادن -633

ار تکرار شود، به اينکه داخل گردد و باز کم چند ب یکه ديدارش در لحظات یباب استحباب تکرار نمودن سالم بر کس -634

 بيرون آيد، يا ميان شان درخت يا چيز ديگر حائل گردد

 باب مستحب بودن سالم گفتن هنگام ورود به منزل -635

 باب سالم گفتن بر کودکان -631

شود  یکه از فتنه بر ايشان هراس نم یباب سالم کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سالم بر زن و زنان بيگانه ا -637

 وسالم کردنشان به اين شرط

که در آن  یرد بر ايشان و مستحب بودن سالم گفتن، بر اهل مجلس یافر و چگونگباب تحريم آغاز نمودن سالم بر ک -638

 مسلمانان و کافران حضور داشته باشند 

 باب مستحب بودن و سالم نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشين يا همنشينانش را ترک گويد -639

 باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن -641

هستم و خود را بنام يا  یاينکه بگويد: فالن ؟یطلبد، گفته شود، کيست یآنکه اجازت م یباب مسنون بودن اينکه هرگاه برا-646

 ناپسند بودن اينکه بگويد )من( و مانند آنکه مشهور است بنامد و  یکنيه ا

هرگاه الحمد هلل  یعطسه زننده، هرگاه الحمد هلل گويد و مکروه بودن دعا بر و یباب مستحب بودن دعا کردن برا -642

 و عطسه زدن و خميازه کشيدن ینگويد، و بيان آداب دعا بر و

( با یشفقت و معانقه )بغل کش یهنگام ديدار و بوسيدن مرد صالح و بوسيدن فرزند از رو یباب مصافحه وگشاده روي -643
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 آيد ومکروه بودن خم و راست شدن در برابر ديگران یکه از سفر م یکس

آن و ايستادن  یبا مرده و نماز بر مرده و حاضر شدن در بخاک سپار یاز بيمار و همراه یعيادت مريض و بازپرسباب  -644

 بر سر قبرش، پس از بگور سپردنش

 شود یکه بر بيمار خوانده م یباب در مورد دعاهاي -645

 باب پرسش از خانوادهء بيمار در مورد حالش -641

 گويد یاش م یباب آنچه که شخص مأيوس از زندگ -647

و تحمل آنچه از او  یکردن با و یکند، به نيک یباب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بيمار و آنکه خدمتش را م -648

نمايد، و هم توصيه در مورد آنکه مرگش به سبب حد يا قصاص و امثال آن  یکند و صبر بر آنچه از کارش سخت م یمشاهده م

 فرا رسيده باشد

 یسرم( و امثال آن و بيان اينکه در آن کراهيت یخت مريضم يا واباب روا بودن گفتهء مريض که )من مريضم، يا س -649

 نباشد یطاقت یوجود ندارد، هرگاه بر سبيل خشم و ب

 رسد یآنکه مرگش فرا م یباب در مورد تلقين ال اال اهلل برا -651

 گويد یباب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده م -656

 از وابستگانش وفات يافته، بايد بگويد یکه يک یشود و آنچه کس یباب در آنچه در کنار مرده گفته م -652

 و داد و فرياد نباشد یتن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائباب در روا بودن گريس -653

 دارد یآن را پوشيده م یبيند، ول یباب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده م -654

 و حضور يافتن در بخاک سپردنش و کراهيت رفتن زنان بدنبال جنازه یو همراهباب در فضيلت نماز بر مرده  -655

 شان به سه صف يا بيش از آن یباب در استحباب گرد آمدن و زياد شدن مسلمانان بر نماز جنازه و گرداندن صفها -651

 شود یباب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده م -657

 باب در شتافتن در بردن جنازه -658

يرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت بم یدين مرده و اقدام نمودن به تجهيز او، مگر اينکه ناگهان یباب شتافتن به ادا -659

 گردد

 بر سر گور یباب در مورد موعظه و سخنران -611

 ن و قرائت خواندنو آمرزش خواست یمرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر و یباب دعا برا -616

 باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا برايش -612

 باب ستايش مردم از مرده -613

 ميرد یاز او م یردسالباب فضيلت آنکه کودکان خ -614

باب گريستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران و جايگاه هالکت آنان و اظهار نياز بدرگاه خداوند مهربان  -615

 جل جالله و بيم دادن از غفلت از آن

 باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه -611

 از خودشان که از او فرمان برند یهمراه در سفر و امير ساختن يک یباب مستحب بودن جستجو -617

دن و خواب در سفر  و مستحب بودن بشب رفتن و رحمت بر چهارپايان و باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذران -618

مراعات مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در حقش تقصير ورزد تا حقش را ادا نمايد. روا بودن پشت سر سوار نمودن بر 

 مرکب اگر توان آن را داشته باشد

 با رفيق و همراه یو هميار یورد همکارباب در م -619

 رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش سوار شود یباب در مورد آنچه چون برا -671

ها و امثال آن فرود آيد و منع  یح گفتنش چون به وادباب تکبير گفتن مسافر چون به تپه ها و امثال آن بلند شود و تسبي -676

 از زياد بلند کردن صدا
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 باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر -672

 شود یکه هنگام ترس از ديگران خوانده م یباب دعائ -673

 گويد یفرود آيد آن را م یکه چون مسافر به منزل یباب دعائ -674

 بازگشت به خانه یباب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برا -675

 باب در وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز و کراهيت وارد شدن در شب بدون ضرورت -671

 گويد یباب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و ديدن شهرش م -677

 دو رکعت نماز در آن یکه نزديک خانه اش است و ادا یرفتن مسافر پس از بازگشت به مسجد باب استحباب نخست -678

 باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن -679

 باب فضيلت  خواندن قرآن -681

 یباب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بيم دادن از عرضه نمودن آن به فراموش -686

 به قرآن و درخواست تالوت از شخص خوش صدا و گوش دادن به آن یباب استحباب خوش صداي -682

 مخصوص یباب تشويق بر تالوت سوره ها و آيات -683

 باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن -684

 باب فضيلت  وضوء -685

 باب فضيلت  أذان -681

 باب فضيلت  نمازها -687

 باب فضيلت  نماز صبح و عصر -688
 

 مساجد یباب فضيلت رفتن بسو -689

 نماز  یباب فضيلت انتظار کشيدن برا -691

 باب فضيلت نماز جماعت -696

 حضور در جماعت صبح و عشاء )خفتن( یباب تشويق برا -692

 مفروضه و منع اکيد از ترک آن یبر نمازها یباب امر به مواظبت و هميشگ -693

 و منظم استاد شدن در صفها یاول و برابر یباب فضيلت صف اول و امر به کامل کردن صفها -694

 فريضه و بيان کمتر آن و کاملتر و ميانهء آن یمؤکده همراه با نمازها یسنت ها یبابُ فضيلت ادا -695

 باب تأکيد بر سنت صبح -691

 شود و وقت آن یخوانده م باب تخفيف دو رکعت صبح و آنچه در آن -697

راست، بعد از دو رکعت صبح و ترغيب بر آن، خواه در شب تهجد کرده باشد،  یباب استحباب استراحت نمودن بر پهلو -698

 يا خير

 باب سنت نماز ظهر -699

 باب سُنَّت عصر -211

 باب سُنَّت پيش از نماز شام و سنت بعد از آن -216

 باب سُنّت پيش و بعد از نماز عشاء )خفتن( -212

 باب سُنت جمعه -213

نافله يا فاصله  یادا یفريضه برا ینافلهء راتبه و غير آن در خانه و امر به دور شدن از ادا ینماز ها یباب استحباب ادا -214

 در ميان آن دو به سخن گفتن

 است مؤکد  یباب نماز وتر و وقت آن و اينکه آن سنت -215

 بر آن یو بيان کم و بيش آن و دستور مواظبت وپايدار یباب فضيلت نماز ضح -211
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)چاشتگاه( از هنگام بلند شدن آفتاب تا زوال آن است و بهتر آنست که در هنگام  یگزاردن نماز ضحباب در آنکه هنگام  -217

 و حرارت گزارده شود. یگرم یخوب بلند شدن آفتاب و سخت

که وارد  یو رکعت را بگزارد، هر لحظه اتحيهء مسجد، دو رکعت، و کراهيت نشستن پيش از آنکه د یباب تشويق بر ادا -218

 مسجد شود و خواه دو رکعت را به نيت تحيهء مسجد گزارد يا نماز فريضه يا سنت مؤکده و يا غير آن

 باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -219

نماز و دعاء در روز جمعه و درود  یادا یدر آن و رفتن برا یباب فضيلت روز جمعه و وجوب آن و غسل کردن و خوشبوئ -261

اهلل عليه وسلم و آنکه در آن ساعت اجابت و قبول است واستحباب بسيار ياد نمودن خداوند جل جالله  یفرستادن بر پيامبر صل

 نماز یبعد از ادا

 آشکار يا رد شدن بليهء آشکار یباب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمت -266

 باب فضيلت قيام شب -262

 ان  که عبارت از نماز تروايح استباب استحباب قيام رمض -263

 آن یباب فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده ترين شبها -264

 فطرت یباب فضيلت مسواک نمودن و خصلت ها -265

 که به آن ارتباط دارد یباب تأکيد بر وجُوب زکات و فضيلت آن و مسائل -261

 شود یکه به آن مربوط م یباب وجوب روزهء رمضان، فضيلت روزه و مسائل -267

 الخصوص در دههء اخير یخوب و زياد انجام دادن آن در ماه رمضان بويژه و عل یوکرم و انجام کارها یخاوتمندباب س -268

 باب منع از اينکه پيش از رمضان و پس از نيمهء شعبان روزه گرفته شود، مگر آنکه آنرا به پيش از آن پيوسته دارد يا -269 

 دو شنبه و پنجشنبه را روزه گيرد، و با آن موافق افتد یعادت برابر افتاد بر اينکه عادتش چنان بود که روزها یاينکه از رو

 شود یباب در مورد آنچه در هنگام ديدن ماه نو گفته م -221

 نباشد یکه از طلوع صبح بيم ینمودن و تأخير آن مادام یباب در فضيلت سحر -226

 باب فضيلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد از افطارش بگويد -222

 وجودش از مخالفت ها و دشنام دادن همديگر و امثال آن یاب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضاب -223

 از روزه یباب در مورد مسائل -224

 حرام       ین و ماههاباب در فضيلت روزهء محرم و شعبا -225

 باب فضيلت روزه و جز آن در دههء اول ذوالحجه -221

 محرم( 61و  9باب در فضيلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء ) -227

 باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228

 باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229

 باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -231

 که در کنارش طعام خورده شود یرا روزه اش را به آن بگشايد و فضيلت روزه دار یباب فضيلت آنکه روزه دار -236

 باب فضيلت اعتکاف -232

 حج و فضيلت آنباب وجوب  -233

 باب فضيلت جهاد -234

از شهداء در ثواب آخرت که بر خالف آنکه درجنگ با کفار کشته شود، غسل داده شده و بر آنها نماز  یگروه یباب معرف -235

 شود یگزارده م

 باب در فضيلت آزاد کردن بردگان -231

 و احسان با بردگان یباب در فضيلت نيک -237

 دکن یباب فضيلت برده ايکه حق خدا و حق مواليش را اداء م -238
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 باب فضيلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه ها و درهم و برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن -239

يکو ادا نمودن و درخواست کردن و سنگينتر قرار در خريد و فروش و داد و ستد و ن یو آسان گير یباب فضيلت جوانمرد -241

و فضيلت مهلت دادن ثروتمند به بينوا و فقير و کم کردن از  یدادن پلهء ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و منع از کم فروش

 خواهد یآنچه از او م

 باب فضيلت علم -246

 باب فضيلت حمد وشکر -242

 اهلل عليه وسلم یباب فضيلت درود بر رسول اهلل صل -243

 باب در فضيلت ذکر و تشويق بر آن -244

وضوء و در حال جنابت و حيض، جز  یدر حال ايستاده، نشسته و به پهلو غلطيده و ب یتعال یباب فضيلت ذکر و ياد خدا -245

 جنب و حائض جائز نيست یقرآن خواندن که برا

 شود یشدن و بيدار شدن گفته م که در هنگام خواب یباب در مورد دعاهائ -241

 از آن بدون عذر یبر آن و منع از جدا شدن و دور یذکر و دعوت به مالزمت و پيوستگ یباب در فضيلت حلقه ها -247

 شود یصبح و شام خوانده مکه در هنگام  یباب اذکار و اوراد -248

 شود یکه در هنگام خوابيدن گفته م یباب دعاهائ -249

 دعا فضيلتت باب – 251

 باب فضيلت دعاء در پشت سر -256

 از دعاء یباب در مورد مسائل -252

 باب  در کرامات اولياء اهلل و فضيلت شان -253

 حفظ و نگهداشت زبان و امر به یباب در حرام بودن غيبت و پشت سرگوئ -254

شنود که آن را رد کند و بر گوينده اش انتقاد  یم یباب در حرام بودن شنيدن غيبت و دستور دادن آنکه غيبت حرام -255

 را ترک گويد پذيرد، در صورت امکان آن مجلس یتوانست اين کار را بکند و يا از او نم ینمايد و هرگاه نم

 که رواست یباب غيبت -251

 ايجاد فساد و فتنه یو نقل سخن مردم برا یباب تحريم نميمه و آن عبارت است از سخن چين -257

بدان نباشد، مانند ترس از وقوع  یمردم و سخن گفتن مردم با واليان امور هرگاه نياز یاز نقل دادن و گفته ها یباب نه -258

 مفسده و غيره

 (یباب ذم ذی الوجهين )دو روي -259

 حرام بودن دروغ گفتنباب  -211

 باب در آنچه از دروغ رواست -216

 کند یگويد و يا حکايت م یباب تشويق نمودن به دقت کردن در آنچه که م -212

 باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ -213

 ( معينی)مرکب یمعين يا چارپائ یباب تحريم لعنت کردن انسان -214

 نامعين یباب روا بودن لعنت کردن معصيت کاران، بشکل -215

 باب تحريم دشنام دادن مسلمان بدون حق -211

 یباب تحريم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرع -217

 باب منع از آزار رساندن و اذيت کردن مردم -218

 و قطع رابطه و پشت گرداندن به همديگر یباب در منع از دشمن -219

زوال )از ميان رفتن( نعمت از صاحب و دارنده اش، خواه نعمت دين باشد  یباب تحريم حسد و آن عبارت است از آرزو -271

 يا نعمت دنيا
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 که از شنيدن آن کراهيت دارد یکردن و گوش دادن به سخن کس یباب منع از جاسوس -276

 از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورت یباب نه -272

 باب حرمت تحقير و خوار شمردن مسلمانان -273

 باب النهی عن إظهار الشماتة بالمسلم -274

 ثابت در ظاهر شريعت یباب منع طعنه زدن در نسب ها -275

 یو نيرنگ باز یباب منع از دغل کار -271

 یباب تحريم پيمان شکن -277

 باب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مانند آن -278

 و طغيان یو سرکش یباب منع از فخر فروش -279

باب تحريم ترک مراوده با مسلمين بيش از سه روز، مگر اينکه مرد ترک شده بدعت کار باشد يا تظاهر به فسق کند و  -281

 امثال آن 

با  یو آن اين است که طور یضرورت یباب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجازه اش، مگر اينکه برا -286

 سخن گويند که آن را نفهمد یهم پوشيده صحبت نمايند که سخن شان را نشنود، همانگونه هرگاه به زبان

 با زياده بر اندازهء ادب ،یمنع از شکنجنه نمودن غالم و مرکب و زن و فرزند بدون سبب شرع باب -282

 باب تحريم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند مورچه و امثال آن باشد -283

 را که صاحبش درخواست نموده است یباب تحريم تأخير کردن ثروتمند، حق -284

را که آن را داده و تسليم نکرده و در آنچه به فرزندش بخشيده و تسليمش  یباب کراهيت پس گرفتن شخص بخشش -285

صدقه داده يا اينکه آن را از زکات يا کفاره و يا  یقه داده از آنکه به ورا که صد یکرده يا نکرده و کراهيت خريدن شخص چيز

 هرگاه آن را از شخص ديگری که مالکيت به وی انتقال يافته خريداری نمايدنيست،  یامثال آن بيرون نموده است و باک

 باب تأکيد بر حرام بودن مال يتيم -281

 یباب سخت بودن حرمت سودخوار -287

 یباب تحريم  رياء و خود نمائ -288

 تکه ريا نيس یشود رياست، در حال یباب در مورد آنچه تصور م -289

 یزن بيگانه و نوجوان خوش صورت، بدون ضرورت شرع یباب تحريم نگريستن بسو -291

 باب تحريم خلوت و تنها شدن با زن بيگانه -296

 باب تحريم شبيه ساختن مردان خود را به زنان و شبيه ساختن زنان خود را به مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن -292

 از شبيه ساختن خويش به شيطان و کفار یباب نه -293

 هايشان به رنگ سياه یدن مردان و زنان از رنگ نمودن موباب نهی نمو -294

ديگر و مباح بودن تراشيدن همهء  یاز سرو ترک نمودن برخ یو آن عبارت است از تراشيدن بعض "قزع"باب منع از  -295

 زنان یمردان نه برا یسر، برا

 و گشاده کردن ميان دندانها یو خالکوب یباب پيوند مو -291

ريشش را  یريش، مو یو بازداشتن از کندن تار سفيد از ريش و سر و غير آن و از کندن پسر تازه جوان و ب یباب نه -297

 در اول سر زدن آن

 باب کراهيت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر -298

 باب نا پسند بودن رفتن به يک لنگه کفش، يا موزه و کراهيت پوشيدن کفش يا موزه در حالت ايستاده، بدون عذر -299

 باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و امثال آن، خواه در چراغ باشد يا در غير آن -311

 شود یانجام داده م یرنيست و با دشوا یاست که در آن مصلحت یو تکلف و آن، کار و سخن یکار یباب منع از ساختگ -316
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و تراشيدن آن و  یباب تحريم داد و فرياد کشيدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها و چاک کردن گريبان ها و کندن مو -312

 گفتن و هالکت ليدعا به و

اندازند و امثال  یرفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بينان و زمل اندازان و آنان که رنگ يا دانه جو م باب منع از -313

 آن

 یو بد شگون یباب منع از بدفال -314

وير زنده جان بر فرش يا سنگ يا جامه يا دينار يا بالش و غير آن و حرمت گرفتن باب تحريم کشيدن عکس و تص -315

 ( و جامه و امثال آن و امر به از بين بردن آنیعکس بر ديوار و سقف و پرده و عمامه )لنگ

 (یو زراعت )کشاورزشکار يا گوسفندان  یسگ جز برا یباب حرام بودن نگهدار -311

 باب ناپسند بودن آويزان کردن زنگ بر شتر و غيره و کراهيت همراه بودن سگ و زنگ در سفر -317

خورد و  یخورد و اگر بعد از آن علف پاک یت مبر جالله و آن شتر نر يا ماده ايست که نجاس یباب کراهيت سوار -318

 شود یگوشتش خوب شد، کراهيت دور م

باب منع از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن، از مسجد، هرگاه در آن ديده شد و امر به پاک  -319

 ها ینگهداشتن مسجد از پليد

 گمشده و خريد و فروش اجاره و معامالت ديگر در مسجد یو جستجو یباب کراهيت دعوا و صدا بلند -361

از داخل شدن به مسجد پيش از بد دارد،  یباب منع نمودن از آنکه پياز، يا سير، يا کراث و يا جز آن را بخورد که بو -366

 یضرورت یآن، مگر برا یرفتن بسو

خواند، زيرا اين  یپا را به جامهء بسته نشستن( در روز جمعه در حاليکه امام خطبه م یباب منع از احتباء )پشت و ساقها -362

 وم ساخته و ترس شکستن وضوء هم وجود داردخطبه محر دنيکار خواب آورده، شخص را از شن

يا ناخنهايش تا اينکه  یاز مو یکند، از گرفتن چيز یباب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد قربان -363

 نمايد یقربان

و روح و سر و  یاب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پيامبر و کعبه و فرشتگان و آسمان و پدران و زندگب -364

 نعمت پادشاه و خاک فالن و امانت و اين از همه بيشتر ممنوع شده است

 قصد باشد یوکه از ر یسوگند دروغ یباب دشوار بودن جزا -365

سوگند بخورد و غير آن را از باب بهتر بيند، اينکه آنچه را سوگند خورده، انجام دهد و  یباب استحباب آنکه بر چيز -361

 سوگندش کفاره دهد یسپس از جا

در آن نيست و آن سوگنديست که بدون قصد بر زبان آيد،  یشت از سوگند لغو )بيهوده( و اينکه کفاره اباب عفو و گذ -367

 واهلل و امثال آن یمانند گفته اش بر اساس عادت نه واهلل و آر

 باب کراهيت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد -368

را  یجز بهشت را طلبد و کراهيت ندادن به آنکه بنام خدا چيز یچيز یباب کراهيت اينکه انسان به وجه اهلل تعال -369

 را شفيع آرد یدرخواست کند ونام اهلل تعال

 یکس یپادشاه و غير او شاهِنشاه گفته شود، زيرا معنايش پادشاه پادشاهان است وجز اهلل تعال یباب تحريم اينکه برا 321

 تواند یبه اين صفت موصوف شده نم

 باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان به آقا و امثال آن -326

 باب کراهيت دشنام دادن تب -322

 شود یکه در هنگام وزيدن آن گفته م یباب منع از دشنام دادن باد و دعاي -323

 باب کراهيت دشنام دادن خروس -324

 باب منع از اينکه شخص بگويد، بواسطهء وقت فالن يا ستارهء فالن بر ما باران باريد -325

 کافر یمسلمان، ا یباب تحريم گفتهء شخص )مکلف( برا -321
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 باب منع از کردار بد و گفتار بد -327

دقيق، در خطاب با  یباب کراهيت اظهار فصاحت نمودن با تکلف، در سخن و استعمال کردن کلمات نا آشنا و اعراب ها -328

 مردم عوام و امثال شان

 باب کراهيت گفتهء شخص، نفسم خبيث )پليد( شده -329

 "کرم"باب نادرست بودن ناميدن تاک انگور به  -331

باشد، مانند نکاح و  یشرع یمنظور یاکه بدان نياز ندارد، مگر اينکه بر یمرد یزن برا یها یباب منع ا زتوصيف زيبائ -336

 امثال آن

 ، بلکه بايد طلب و درخواست او قاطع باشد"بمن بيامرز یخواه یبار خدايا اگر م"باب کراهيت سخن انسان در دعاء که  -332

 "بخواهد یآنچه خدا و فالن"ديده بودن گفتهء باب ناپسن -333

 باب کراهيت گفتگو بعد از نماز عشاء )خفتن( -334

نداشته  یو او نيز عذر شرع را طلب کند یزن از اينکه با شوهرش همبستر گردد، هرگاه و یباب حرام بودن خوددار -335

 باشد

 باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حاليکه شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء او -331

گزارد( سر خويش را از رکوع يا سجده پيش از امام  یم )آنکه پشت سر پيشنماز نماز یباب تحريم بلند کردن مقتد -337

 )پيشنماز(

 باب کراهيت گذاشتن دست بر تهيگاه در نماز -338

ه آن اشتياق هم دارد، يا وقت آمدن اخبثان )بول و باب کراهيت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حاليکه ب -339

 غائط(

 آسمان در نماز یباب منع از نگريستن بسو -341

 باب کراهيت اينسو و آنسو ديدن در نماز بدون عذر -346

 قبرها ینماز بسو یباب منع از ادا -342

 نماز گزار یباب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پيش رو -343

آنکه مؤذن شروع به اقامت نمايد، خواه نماز نافلهء مذکور سنت آن به نماز نافله پس از  یباب کراهيت آغاز نمودن مقتد -344

 نماز و يا غير آن باشد

 نماز شب از ميان شب ها یباب کراهيت خاص ساختن روز جمع به روزه گرفتن يا شب جمعه برا -345

( و آن اين است که شخص دو روز يا بيش از آن روزه گرفته و در بين آن نخورد و یدر پ یباب تحريم روزهء وصال )پ -341

 نياشامد

 باب تحريم نشستن بر سر قبرها -347

 ساختمان بر آن یکردن قبرها و بنا باب منع از گچ -348

 باب تأکيد حرمت گريتن برده از نزد آقايش -349

 باب تحريم شفاعت در حدود -351

 آب و امثال آن ینجاست کردن در راه مردم و سايهء شان و نهرها باب ممانعت از -356

 باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ايستاده -352

 ديگر در بخشش یضاز فرزندانش را بر بع یدادن پدر بعض یباب کراهيت برتر -353

 زن بر مرده بيش از سه روز جز بر شوهرش که چهار ماه و ده روز است یو سوگوار یباب تحريم عزادار -354

کردن بر  یارها و فروختن بر فروختن و خواستگارو رفتن پيشا پيش سو یصحرائ یبرا یباب تحريم فروختن شهر -355

 برادرش، مگر اينکه خود اجازه دهد يا درخواست او رد گردد یخواستگار

 نا مشروع یباب منع از بيهوده خرج کردن در راهها -351
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و منع از  یمزاح باشد و يا راست یمسلمان به سالح و امثال آن خواه از رو یممانعت اشاره کردن مسلمان بسوباب  -357

 دست بدست کردن شمشير از غالف کشيده

 داشته باشد ینکه عذرباب منع از بيرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فريضه را ادا نمايد، مگر آ -358

 باب کراهيت رد کردن ريحان )نازبو( بدون عذر -359

مورد و غيره هراس شود و روا بودن آن در  یمثل خود بين یکه بر او از فساد یشخص یباب کراهيت ستايش در روبرو -311

 که از اين موضوع در امان باشد یکس

که در آن وبا آمده، مکروه است، چنانچه داخل شدن در آن، در اين حالت نيز  یباب در مورد اينکه بيرون شدن از شهر -316

 کراهيت دارد

 و سحر یحرمت شديد جادوگر باب -312

 کفار، هرگاه بيم آن رود که بدست دشمنان افتد یشهرها یباب منع از مسافرت با قرآن بسو -213

 و وضوء ساختن و مسائل ديگر باب تحريم استعمال ظروف طال و نقره در خوردن و آشاميدن -314

 شده باشد یکه زعفران مال یباب حرمت پوشيدن لباس -315

 باب منع از سکوت در روز تا شب -311

 خود را یقرار دادن غير ول یيم نسبت دادن شص خود را به غير پدرش و ولباب تحر -317

 اهلل عليه وسلم از آن منع کرده است یباب  بيم از ارتکاب آنچه خدا و رسول اهلل صل -318

 شود، که چه بگويد و چه کند یکه مرتکب کار حرامباب در مورد آن -319

 باب احاديث متفرقه و لطائف -371

 باب  استغفار و آمرزش طلبيدن از درگاه پروردگار -376

 متقيان و پرهيزگاران مهيا کرده است یکه خداوند بزرگ در بهشت برا یباب در مورد نعمت هائ -372
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اهلل عليه مؤلف رحمه مهءمقد

مر خداوند یکتای چیره وغالب و آمرزنده را که بر روز لباس شب می گستراند تا پندی باشد مر خداوندان چشم و دل ثنا باد 
 را و بینائییی باشد مر آنانی را که صاحبان خرد و اندیشه اند و پند پذیر.

را بیداری نصیب فرمود و آنان را برگزید و در این دنیا نعمت زهد و پارسائی ارزانی و به  هءخداوندیکه از میان بندگانش عد
آنان را توفیق داد که بر طاعتش پیوستگی  تداوم فکر و اندیشه، و مالزمت ذکر و پندگیری و مراقبت خویش مشغول داشت و هم

کنند و برای سرای آخرت خود را آماده سازند و از آنچه وی را بخشم آورده و سبب هالکت شود خود را بر حذر داشته و در تحت هر 
 گونه شرائط بر این امور مواظبت و پیوستگی نمایند.

 شترین ثناها را بحضورش تقدیم میکنم.ثنایش می گویم و رساترین و پاکیزه ترین و شاملترین و بی

و فرستاده و حبیب و خلیل  همهربان نیست. و محمد بند هءو گواهی میدهم که معبود برحقی جز یک اهلل نیکوکار بخشند
فرزندان  هءدیگر پیامبران و هم و خداست، آنکه بسوی راه راست و دین ثابت و برحق هدایتگر است که درودها و سالم خدا بر او

 ن و دیگر صالحان و نیکوکاران باد.شا

 اما بعد:

 خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

 )ونیافریدم جن و انس را مگر اینکه مرا بپرستند. من از آنان روزی درخواست نکرده و نمی خواهم که مرا طعام دهند.

 (٦٥ – ٦٥الذاریات: 

دند از اینرو بر آنان  حق است و سزاوار که برای آنچه این آیه صریح است در آنکه آنان برای عبادت و نیایش آفریده ش
 های دنیا اعراض کنند.ه آفریده شده اند توجه و اهتمام ورزیده و با پارسائی از بهر

 زیرا دنیا سرای فناست نه سرای بقا و مرکب عبور است نه منزل شادمانی.

 و آغاز گسستن است نه سرای پیوستن.

 عبادتگران و هشیارترین مردم آن پارسایان اند.از این رو مردم بیدار آن فقط 

خداوند می فرماید: همانا صفت زندگانی دنیا مانند آبیست که از آسمان فروفرستادیم تا بآن باران انواع مختلف گیاه زمین 
و آرایش کرده و از آنچه آدمیان وحیوانات به آن تغذیه می کنند بروید تا آن هنگام که زمین از خرمی و سبزی بخود زینت بسته 

مردم خود را بر آن قادر و متصرف پندارند که ناگهان فرمان ما روز یا شب در رسد و آنهمه را درو کند و چنان خشک شود که گوئی 
 .44یونس: دیروز در آن هیچ نبوده، اینگونه آیات مان را برای اهل فکرت بیان می کنیم. 

 و آیات وارده در این مورد زیاد است.

 گفته شاعر عربی که: و چه خوش

 دنیا را طالق داده و از فتنه ها ترسیدند ا خداوند را بندگان زیرکیست که همان

 که آن جایگاه زندگان نیست ر دنیا نگریستند و چون دانستند د
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 ر آن بعنوان زورق نجات بکار بردند.دآنرا دریایی انگاشته و اعمال صالحه را 

م وحال ما هم چنان که گفته آمد پس مکلف را شاید، که راه برگزیدگان و چون حال دنیا چنانست که توصیفش کرد
مسلک خداوندان اندیشه و بینائی را برگیرد و به آنچه گفته شد اهتمام ورزیده و به آنچه اشاره رفت خود را آماده سازد و بهترین راه 

 پیدا کند. دخوآشنا شود و  اهلل علیه وسلم یصلبرای این سالک این است که به سنت نبوی 

 2مائده: خداوند می فرماید: با همدیگر به نیکوکاری و تقوی همکاری کنید. 

 فرمود: اهلل علیه وسلم یصلو در حدیث صحیح آمده که رسول اهلل 

 خداوند بنده را یاری و اعانت میکند تا لحظه ایکه او در صدد یاری و اعانت برادرش باشد. 

 و هم فرموده است که: 

 آن ارزانی میگردد. هءر کار خیر راهنمائی کند برای وی مثل ثواب عمل داده می شود، که برای انجام دهندهر آنکه ب

 و هم فرموده است که: 

همان پاداش کسانی که از او پیروی می کنند داده می شود بدون اینکه از مزدشان کم  به آنکه براه خیری دعوت کند،
 شود.

 فرمودند:  عنهاهلل یرض یعلو اینکه ایشان برای 

 تو یک فرد را هدایت کند برایت از شترهای سرخ بهتر است. هءپس سوگند به خدا که هرگاه خداوند بوسیل

را گرد آورم شامل اموری که راهنمائی  اهلل علیه وسلم یرسول اکرم صلاز این رو مناسب دیدم مختصری از احادیث 
نی آن بوده شامل بیم و نوید و دیگر انواع از آداب سالکان راه حقیقت آداب ظاهری و باط هءصاحبش بسوی آخرت و حاصل کنند

باشد. از احادیث زهد و ریاضت های روانی و تهذیب اخالق و پاکی و مداوای دلها و حفظ و استقامت اعضاء از کجی و انحراف و جز 
 آن از مقاصد عارفان.

ضح را ذکر کنم و آن را به کتابهای صحاح معروف نسبت و در این مورد بر خود الزم می بینم که فقط احادیث صحیح وا
دهم و در ابتدای ابواب آیات قرآن کریم را بیاورم و آنچه را  که به ضبط و شرح معنای خفی نیاز داشته باشد با اشاراتی زیبا مزین 

 اند. سازم وهرگاه در آخر حدیث بگویم متفق علیه معنایش آنست که حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 امیدوارم اگر چنانچه کتاب تمام شود مؤلف را بسوی امور خیر راهنمائی نموده و مانعش از انواع بدی ها و مهلکات گردد.

مسلمین دعا  هءو من از برادری که اندک سودی از آن برد خواستارم که برای من، والدین، مشایخ و دیگر دوستانم و هم
 کند.

 کارهایم را به او وا می گذارم.تکیه بر خداوند بخشنده دارم و 

 و حسبی اهلل و نعم الوکیل و ال حول و ال قوة إال باهلل العزیز الحکیم.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

باب در مورد اخالص و درست ساختن نيت در همهء کردارها و .  6

 گفتار ها وحاالت پوشيده و پنهان.
 

عْبُدُوا اللَّهَ مُْخِلصِينَ لَُه الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَُيؤُْتوا قال اهلل تعالی: } وَمَا أُِمرُوا إِلَّا لِيَ

  5البينة:  الزَّکَاَة وَذَلَِک دِينُ الْقَيَِّمةِ{

     37المؤمنون:  و قال تعالی: } ِإنْ ِهیَ ِإلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوُت وََنحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبُْعوثِيَن{

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِی صُدُوِرُکمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَْعلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ  و قال تعالی: }

 29آل عمران:  وَمَا فِی األْرضِ وَالّلهُ عََلى ُکلِّ َشیْءٍ قَدِيرٌ{
 

اسالم پرستش کنند، و از غیر دین حق روی گردانند و برپا دارند نماز میفرماید: و امر نشدند مگر اینکه خدا را به اخالص کامل در دین خداوند 
 ٦بینه: را و بدهند زکات را و این است دین درست. 

قبول می   هءقبول نمیرسد و لیک تقوی شماست که در پیشگاه خدا بدرج هءو میفرماید: هرگز گوشت و خون این قربانی ها نزد خداوند به درج
  7٥حج: رسد. 

 22آل عمران: ید: بگو اگر پنهان کنید آنچه در دلهای شا است یا آشکار نمائید، خداوند آن را می داند. و میفرما

 

 بْـن رياح بن الْعُزَّى عَبْد بْنِ نُفَيْل بْن الْخَطَّابِ بنِ عُمرَ حفْصٍ أبی الْمُؤْمِنِينَ أَميرِ وعَنْ -6

 ه،رضی اهلل عنـ ی.کَعْبِ بْن لُؤَیِّ بن غالبٍ القُرَشِیِّ العدو بْن عَدِیِّ بْنِ رزاح بْنِ قُرْطِ بْن اللَّهِ عبدِ

وإِنَّمَا لِکُـلِّ امـر ٍ مَـا  ت،إنَّما األَعمالُ بالنِّيَّا»  سمعْتُ رسُولَ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ  قال:

ومـنْ کاَنْـت هجْرَتُـه لـدُنْيَا  ه،ولِنَوَى ، فمنْ کانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى اهلل ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى اهلل ورسُ

 متَّفَقٌ على صحَّتِه. «أَو امرَأَةٍ يَنْکحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَاجَر إليْهِ  ا،يُصيبُه
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حضرت عمر بن الخطاب  -6

تگی شنيدم که فرمود: همانا ثواب اعمال به نيـت بسـ اهلل عليه وسلم یصلاز رسول خدا 

نيت خود را درميابد، پس کسی که هجـرت او بسـوی خـدا و رسـول او  هءدارد و هر کس نتيج

است ثواب هجرت بسوی خدا ورسولش را در می يابد و کسی که هجرتش بسوی دنيـا باشـد 

بآن ميرسد يا هجرت او برای ازدواج با زنی باشد، پس هجرت او بسوی چيزيسـت کـه بـرای 

 ست.رسيدن به آن هجرت نموده ا
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اعم ال و اق وال خ ویش  هءش: این حدیث معنا و مفهوم وسیعی دارد و می رساند که مسلمان باید در هم 
ت خداوند ثوابی و مکافاتی نیک و در براب ر عم ل ویش قرار دهد زیرا بدون اخالص نیرضای خداوند را منظور نظر خ

کاشانه اش را برای خدا ره ا کن د، ول ی انسان نمی دهد. و هم باید گفت که هجرت لفظی آنست که انسان خانه و 
هجرت حقیقی آنست که انسان از گناهان و منهیات خداوندی دوری جوید چنانچه در حدیث دیگر آمده: و المه اجر 

 من هجر ما نهی اهلل عنه. )مترجم(
 

لّى اهللُ وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائشَةَ رَضیَ اهلل عنها قالت: قال رسـو -2 ل اهلل صـَ

 ت:قَالَـ«. يَغْزُو جَيْشٌ الْکَعْبَةَ فَإِذَا کَانُوا ببيْداءَ مِنَ األَرْضِ يُخْسَفُ بـأَوَّلِهِم وَآخِـرِهِمْ » عَلَيْهِ وسَلَّم:

وَاقُهُمْ وَمَـنْ لَـيْسَ مِـ ه،قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ  قـال:؟ م،نهُکَيْفَ يُخْسَفُ بَأَوَّلِهِم وَآخِرِهِمْ وَفِـيهِمْ أَسـْ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «ثُمَّ يُبْعَثُون عَلَى نِيَّاتِهِمْ  م،يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِ»
 

 از ام المؤمنين عائشه رضی اهلل عنها روايت است که گفت: -2

فرمود: لشکری برای تسلط بر کعبه می جنگنـد و چـون  پيامبر خدا صلی ا هلل عليه وسلم

گفـت:  اهلل عنها یعائشه رضند، اول و آخر شان به زمين فرو برده شوند. به زمين صحرايی رس

گفتم: ای رسول خدا چگونه همه شان به زمين فرو برده مـی  اهلل عليه وسلم یصلبه رسول خدا 

ان د که در عقيده و فکر و عمل بـا ايشـشوند، در حاليکه در ميان شان بازاريان و کسانی هستن

شان به زمين فرو برده می شوند، ولـی در  هءفرمود: هم عليه وسلم اهلل یآنحضرت صلنيستند؟ 

 آخرت بر طبق نيت های شان برانگيخته می گردند.
 

لَّ -3 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ال هِجْـرَةَ بَعْـدَ » م:وعَنْ عَائِشَة رَضِیَ اهلل عنْهَا قَالَت قالَ النَّبِیُّ صـَ

 ه.مُتَّفَقٌ عَلَيْ «ذَا اسْتُنْفرِتُمْ فانْفِرُواالْفَتْحِ، وَلکنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِ

 م.ال هِجْرَةَ مِنْ مَکَّةَ ألَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْال ه:وَمَعْنَا

 فرمود: اهلل عليه وسلم یصلا روايت است که پيامبر خدا اهلل عنه یعائشه رضاز  -3

ت و هرگاه به جهـاد هجرتی بعد از فتح نيست، ولی جهاد و نيت جهاد به حال خود باقيس

 دعوت شديد، آن را لبيک گفته، بسوی آن بشتابيد.

مکرمه سـرزمين اسـالم  هءمعنای حديث آنست که هجرتی از مکه وجود ندارد، زيرا مک

 گرديده است.
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مفهوم اين حديث امام خطابی گويد: برای مسلمانان در آن وقت بـه علـت  هءش: در بار

رای دين شان نگرانی نداشته اند هجرتـی بسـوی مدينـه اينکه مکه فتح گرديده و مسلمانان ب

الزم نبود. چون، علت وجوب هجرت در ابتداء نيز بخاطر قلت مسـلمين در آن وقـت در مدينـه 

بوده تا  بدين ترتيب مسلمانان در مدينه زياد شده و قدرت يابند، که در واقع ايـن هجـرت بـه 

وده است، اما پس از فتح مکه از اين امر بـی سوی پيامبر خدا و حمايت از ايشان و تعليم دين ب

 نيازی بوده و مسلمين توان و نيروی حمايت از خويش را داشته اند. )مترجم(

لّى قال:وعَنْ أبی عَبْدِ اللَّهِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ األَنْصَارِیِّ رضِیَ اهلل عنْهُمَا  -4 کُنَّا مَع النَّبِیِّ صـَ

وَالَ قَطَعْـتُمْ وَادِيـاً إِالَّ کـانُوا  ا،إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَاالً مَا سِرْتُمْ مَسِير» قال:ی غَزَاة فَاهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف

 م.رَواهُ مُسْلِ «إِالَّ شَرکُوکُمْ فی األَجْرِ»وَفِی روايَةِ : « مَعکُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

لّى اهللُ قال:هُ عَنْ اللَّهُ رَضِیَ أَنَسٍ عَنْ ورواهُ البُخَارِیُّ  رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوکَ مَـعَ النَّبِـیِّ صـَ

 .«حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ا،إِنَّ أَقْوَامَاً خلْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَکْنَا شِعْباً وَالَ وَادِياً إاِلَّ وَهُمْ مَعَنَ» عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ:

 ی رضی اهلل عنه روايت است که فرمود:از ابی عبد اهلل جابر بن عبد اهلل انصار -4

صلی اهلل عليه وسـلم شـرکت داشـتيم، آنحضـرت  اسالمما در جنگی از جنگهای پيامبر 

صلی اهلل عليه وسلم فرمود: همانا در مدينه مردانی هستند که شما مسيری را طی نکرديـد و  در 

از همراهی با شما باز ی آنها را سير ننموديد، مگر اينکه آنان با شما بودند که بيمار را هيچ واديی

 داشته است و در روايتی آمده است، مگر اينکه آنها در اجر با شما شريک اند.

روايت نموده که فرمود: ما از جنگ تبـوک  اهلل عنه یرضو بخاری رحمه اهلل آن را از انس 

مانا، در مدينـه فرمود: ه اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبازگشتيم،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا 

کوهستانی و هيچ وادی را طی نکرديم مگر اينکه آنان بـا مـا  هکسانی را ترک نموديم که هيچ را

 بودند و جز عذر، آنها را چيزی از همراهی با ما باز نداشت.

ش: را جع به شرح اين حديث مبارک عاقولی در شرح المصابيح گويد: اين حـديث مـی 

)اليسـتوی القاعـدون( چـون  هءشريک بوده و به آيه ای کريم رساند که آنان در اجر مساوی و

مفهوم ترجيح جانب غازی بر قاعـد را مـی رسـاند، و البتـه ايـن قاعـد هـم در  استدالل گردد

صورتيکه عذری نداشته باشد و بدون عذر از جهاد باز ماند، بنا براين در ميان حديث مبـارک و 

 مذکوره تنافسی ديده نمی شود. هءکريم هءآي
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 وَعَنْ أبی يَزِيدَ مَعْنِ بْن يَزِيدَ بْنِ األَخْنسِ رضی اهلل عَنْهمْ، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدّهُ صَحَابِيُّونَ، -5

جِدِ فَجِتْـتُ فَأَخَـذْتُهَا  قَال: کَانَ أبی يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فـی الْمَسـْ

لَـکَ » فَخَاصمْتُهُ إِلَى رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ: ت،وَاللَّهِ مَا إِيَّاکَ أَرَدْ قال:فَ ا.فَأَتيْتُهُ بِهَ

 ی.رواه البخار «وَلَکَ مَا أَخذْتَ يَا مَعْنُ  د،مَا نويْتَ يَا يَزِي

 د بن االخنس رضی اهلل عنه روايت شده که:ياز ابو يزيد معن بن يز -5

و پدر و پدربزرگش همه صحابی بودند،گفت: پدرم ابويزيد بمنظور صدقه دادن چند خود 

ديناری را نزد شخصی در مسجد گذاشت تا آن را برای نيازمندی صدقه دهد، سپس من آمده و 

آن مبلغ را گرفتم و نزد پدرم آوردم، پدرم گفت: بخدا من نخواستم که اين پول بـرای تـو داده 

بر صلی اهلل عليه وسلم آمده با پدرم در اين مورد، مخاصمه و از او پـيش شود و من بحضور پيام

تـو  ای يزيد ه:پيامبر صلی اهلل عليه وسلم شکايت بردم، آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم فرمود ک

 بر اساس نيت خويش اجر داده می شوی، و تو ای معن صاحب پولی هستی که گرفته ای.

و صـحبت بودن فخر کـردن بـه مواهـب پروردگـارش: درين حديث اشاره است به روا 

نمودن از نعمت رب الجليل و هم روا بودن رفتن نزد حاکم چنانچه دعوی ميان پدر و پسـر هـم 

باشد و اينکه مطلق اين کار عقوق و نافرمانی بشمار نمی رود و هـم اينکـه نماينـده گـرفتن در 

ه صـدقه دهنـده بـه طبـق نيـت نافله جواز دارد و هم اينکـ هءصدقه دادن و بخصوص در صدق

 خويش مزد داده می شود، خواه به مستحق برسد يا خير.

وَعَنْ أبی إِسْحَاقَ سعْدِ بْنِ أبی وَقَّاصٍ مَالک بن أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَـافِ بْـنِ زُهـرةَ بْـنِ  -1

هودِ لَهـمْ کِالبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ کعْبِ بنِ لُؤىٍّ الْقُرشِیِّ الزُّهَرِیِّ رضِی اللَّهُ  عَنْـهُ، أَحـدِ الْعَشـرة الْمَشـْ

جَاءَنِی رسولُ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَعُودُنِی عَامَ حَجَّة الْـوَداعِ »  بِالْجَنَّة ، رضِی اللَّهُ عَنْهُم قال:

، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَالَ يَرثُنِـی  يا رسُول اللَّهِ إِنِّی قَدْ بلغَ بِی مِن الْوجعِ مَا تَرى ت:مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بِی فَقُلْ

قُلْتُ فالثُّلُـثُ يـا  ال، قال:ف ؟فالشَّطُر يَارسوُلَ اهلل ت:قُلْ ،قَالَ: ال أَفأَتصَدَّق بثُلُثَىْ مالِی؟ ی،إِالَّ ابْنةٌ لِ

يْرٌ مِن أَنْ تـذرهُمْ عالَـةً خَ أغنِياءَ وَرثتک تَذرَ إِنْ إِنَّکَ کَبِيرٌ أَوْ قال: الثُّلثُ والثُّلُثُ کثِيرٌ  رسول اللَّه؟

وَإِنَّکَ لَنْ تُنفِق نَفَقةً تبْتغِی بِهَا وجْهَ اهلل إِالَّ أُجرْتَ عَلَيْهَـا حَتَّـى مـا تَجْعـلُ فـی  س،يَتکفَّفُونَ النَّا

عَمَالً تَبْتغِی بِـهِ  قَال: إِنَّک لن تُخَلَّفَ فتعْمَل فَقلْت: يَا رَسُولَ اهلل أُخَلَّفَ بَعْدَ أَصْحَابِی؟ امْرَأَتکَ قَال:

رَّ بـک آخـرُونَ.  وَجْهَ اهلل إالَّ ازْددْتَ بِهِ دَرجةً ورِفعةً ولعَلَّک أَنْ تُخلَّف حَتَى ينْتفعَ بکَ أَقَوامٌ وَيُضـَ

ى يرْثـ» اللَّهُمَّ أَمْضِ ألِصْحابی هجْرتَهُم، وَالَ ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهم، لَکن الْبائسُ سعْدُ بْنُ خــوْلَةَ 

 ه.متفقٌ علي «أَن مَاتَ بمکَّةَ « لَهُ رسولُ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم
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وی يکـی از ده ياريسـت کـه بـه  ه،از ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اهلل عن -1

 بهشت نويد داده شده است، روايت است که فرمود:

پيامبر صـلی اهلل عليـه به دنبال بيماری سختی که در حجة الوداع به آن مبتال شده بودم، 

، خدمت شان عرض کرده گفتم: ای رسول خدا، خود مشاهده مـی کنيـد وسلم به عيادتم آمدند

که چقدر بيماری بر من فشار آورده و من مرد ثروتمندی هستم و بجز يک دختر وارثی ندارم،آيا 

 مالم را صدقه بدهم؟ 3/2اجازه می فرمائيد که 

 طور؟فرمود: خير! گفتم: نصف آنرا چ 

 فرمود: نه. 

 مالم را چطور؟ هءحص 3/6گفتم:  

 حصه هم زياد است يا فرمـود هنگفـت 3/6مالت را صدقه بده.  هءحص 3/6بلی.  فرمود: 

است. همانا اگر تو ورثه ات را، غنی بگذاری، بهتر از آنست کـه آنهـا را فقيـر و نيازمنـد تـرک 

بمنظور رضای الهـی انجـام نمـی کنی،که دست شان بسوی مردم دراز باشد. تو هيچ مصرفی 

 دهی، مگر اينکه ثواب آن را در می يابی، حتی لقمه ای را که در دهن همسرت ميگذاری.

 گفت: عرض کردم يا رسول اهلل، آيا بعد از دوستانم می مانم يا چطور؟

فرمود: که تو بعد از ايشان نمی مانی، در حاليکه عملی انجام می دهی تا رضای الهـی را 

مگر اينکه بر مقام و منزلتت افزوده می شود و شايد تو بمانی تا برخی از تو نفع برنـد و دريابی 

از تو زيان ببينند، سپس فرمود: خدايا، هجرت اصحابم را قبول بفرما و آنـان  "کفار"برخی ديگر 

اهلل عليـه  یپيامبر صـلرا به گذشتگان شان باز مگردان، ولی بيچاره سعد بن خوله است، گويی 

 او اظهار اندوه می نمايند زيرا او به مکه وفات يافته بود. هءدر بار موسل

ش: ابن حجردر فتح الباری می گويد: آنان دوست نداشتند در سرزمينی که بخاطر خـدا 

از آن هجرت کرده اند اقامت نمايند، از اين جهت سعد ترسيد که مبـادا در آن بميـرد و رسـول 

 سعد بن خوله در آن ابراز اندوه فرمود. از مردن اهلل عليه وسلم یصلاهلل 

، و هم نيکو بودن مال جواز ندارد 3/6و اين حديث دليل است بر اينکه وصيت به زياده از 

 رحم از آن دريافت می گردد. )مترجم( هءواستحباب عيادت بزرگ از پيروانش و تشويق بر صل
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لّى اهللُ  قال: عَنْهُ وَعَنْ أبی هُريْرة عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ صخْرٍ رضی اهلل -7 ولُ اهلل صـَ قالَ رَسـُ

 «وَلَکِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِکُمْ وَأَعمـالِکُمْ  م،وَال إِلى صُوَرِکُ م،إِنَّ اهلل ال يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِکْ» عَلَيْهِ وسَلَّم:

 م.رواه مسل

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر  -7

هـای شـما نمـی ه فرمود: همانا خداوند به پيکرها و چهر اهلل عليه وسلم یحضرت صلآن

 نگرد، بلکه به دلهای شما می نگرد.

ش: اين حديث داللت می کند بر اينکه انسان از نيت و عمل خويش مورد باز پرس قرار 

طـابق می گيرد، از اينرو الزم است نيت خويش را خالص برای خدا ساخته و عمل خـويش را م

 عيار سازد. اهلل عليه وسلم یصلاحکام خدا و رسولش 

قالَ: سُتِلَ رسول اهلل صَلّى  وعَنْ أبی مُوسَى عبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ األَشعرِیِّ رضِی اهلل عنه -8

بِيلِ اللَّـهِ؟أَیُّ ذ ء،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةً ، ويُقاتِلُ حَمِيَّةً ويقاتِلُ رِيا  لِک فـی سـَ

 «مَنْ قاتَلَ لِتَکُون کلِمةُ اللَّهِ هِی الْعُلْيَا فهُوَ فی سَبِيلِ اللَّـهِ »  م:فَقَالَ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 مُتَّفَقٌ عليه

 از ابو موسی عبد اهلل بن قيس اشعری رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -8

عليه وسلم در مورد مردی پرسش بعمـل آمـد، کـه بـرای اظهـار  از آنحضرت صلی اهلل 

شجاعت و دليری، يا روی عصبيت قومی و يا بخاطر رياء می رزمد، که کدام يـک از اينهـا فـی 

 سبيل اهلل به حساب می آيد؟ 

آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم فرمود: آنکه بخاطر اعالی کلمة اهلل بجنگد، آن فی سـبيل 

 يد.اهلل به حساب می آ

لَّم -9  وعن أبی بَکْرَة نُفيْعِ بْنِ الْحارِثِ الثَّقفِی رَضِی اهلل عنه أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

هَـذَا الْقَاتِـلُ  ه،يَا رَسُول اللَّ ت:قُلْ «إِذَا الْتقَى الْمُسْلِمَانِ بسيْفيْهِمَا فالْقاتِلُ والمقْتُولُ فی النَّارِ»قال: 

 ه.متفقٌ علي «إِنَّهُ کَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»قَال:  ل؟لْمقْتُوفمَا بَالُ ا

 از ابوبکره نفيع بن حارث ثقفی رضی اهلل عنه روايت است که: -9

فرمود: هرگاه دو مسلمان با شمشيرهای شان در برابر هم  آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم

( هر دو در آتش اند. گفتم: ای رسول خدا، ايـن قرار بگيرند، قاتل و مقتول )کشنده و کشته شده

 شخص قاتل و کشنده است که به دوزخ می رود، مقتول و کشته شده چرا؟ 
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 فرمودند: چون او حريص بود که دوستش را بقتل برساند. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

ش: اين حديث وعيد و تهديد است برای آنانيکه بمنظور دشمنی دنيوی يا طلب حکومت 

و زمامداری بجنگند، اما آنکه با اهل بغی و سرکشان بجنگد، يا در مقابل متجـاوز از خـود دفـاع 

 کند و کشته شود، داخل اين وعيد نيست. زيرا شريعت برای او اجازه داده است.

و حديث دليل است بر عقوبت آنکه در دلش نيت چيزی را بکنـد و بـر آن مصـمم شـود، 

 د.هرچند بر انجام آن قدرت نياب

لَّ -61 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ الَةُ » م:وَعَنْ أبی هُرَيْرَةَ رَضِیَ اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صـَ صـَ

الرَّجُلِ فی جماعةٍ تزيدُ عَلَى صَالَتِهِ فی سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بضْعاً وعِشْرينَ دَرَجَةً ، وذلِکَ أَنَّ أَحَـدَهُمْ إِذا 

ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِد ال يُرِيدُ إِالَّ الصَّالَةَ ، ال يَنْهَزُهُ إِالَّ الصَّالَةُ ، لَمْ يَخطُ خُطـوَةً  ء،تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُو

جِدَ کـانَ فـی  د،إِالَّ رُفِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطيتَةٌ حتَّى يَدْخلَ الْمَسْجِ فَإِذَا دخـل الْمَسـْ

وَالْماَلئِکَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدکُمْ ما دام فی مَجْلِسهِ الَّـذی  ه،الةُ هِیَ التی تحبِسُالصَّالَةِ مَا کَانَتِ الصَّ

 «مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيـهِ  ه،مالَمْ يُؤْذِ فِي ه،اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْ ه،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَ ه،اللَّهُمَّ ارْحَمْ ن:يقُولُو ه،صَلَّى فِي

 متفقٌ عليه 

 روايت است که:  اهلل عنه یرضريرة از ابوه -61

فرمود: که نماز شخص در جماعت بيست و چند درجه بر  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

نمازش در خانه و بازارش برتری دارد. زيرا هرگاه يکی از شما درست وضوء بسازد و سپس 

د نراند، هيچ فقط بمنظور ادای نماز به مسجد بيايد، و هيچ امری جز نماز او را به سوی مسج

قدمی نمی گذارد مگر اينکه در برابر آن يک درجه مقامش باال می رود، و يک گناهش کم می 

شود تا به مسجد برسد،  چون به مسجد درآيد، تا هنگامی که نماز مانع برآمدنش شود، گويی 

 در نماز می باشد و اجر آن را می برد، و فرشتگان تا ماداميکه يکی از شما در جای نماز

خواندنش نشسته باشد و بر وی دعا می فرستند و می گويند: خدايا بر وی رحمت بفرست، 

خدايا او را بيامرز، خدايا توبه اش را بپذير، تا لحظه ای که کسی را دران اذيت نکرده، يا بی 

 وضوء نشود.

ء ش: فضيلتی که در حديث آمده مختص به نماز جماعتی می باشد که در مسجد ادا

نماز در خانه قطعاً بهتر از نماز در بازار بوده، چون نقل گرديده که بازارها محل  گردد. اما

 شياطين می باشند، و بدون شک نماز با جماعت در بازار و خانه از نماز انفرادی برتر است.
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، عَـنْ رسـول وَعَنْ أبی الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَِِّلب رَضِی اهلل عنهما -66

إِنَّ اهلل کتَـبَ الْحسـناتِ » قـال:تَبَـارَکَ وَتَعَـالَى  ه،ربِّ عَنْ يَرْوى فِيما ، اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

نةً فمَنْ همَّ بِحَسَنةٍ فَلمْ يعْمَلْهَا کتبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حسـ ک:والسَّيِّتاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذل

عَافٍ کثيـرةٍ ، وَ إِنْ کامِلةً وَإِنْ همَّ بهَا فَعَمِلَهَا کَتَبَهَا اللَّهُ عَشْر حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفٍ إِلَـى أَضـْ

 «للَّهُ سَيِّتَةً وَاحِـدَةًهَمَّ بِسيِّتَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا کَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً کامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فعَمِلهَا کَتَبَهَا ا

 ه.متفقٌ علي

از ابو العباس عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب رضـی اهلل عنهمـا از رسـول خـدا  -66

منقول است، از آنچه که از پروردگارش جل جاللـه روايـت مـی کنـد کـه  اهلل عليه وسلم یصل

پس کسی که قصد انجـام  فرمود: خداوند نيکی ها و بديها را نوشته و سپس آن را بيان داشت،

عمل نيکی را بنمايد، و آن را انجام ندهد، خداوند تبارک و تعالی در نـزد خـويش بـرايش يـک 

کامل می نويسد، اگر قصد انجام آن نموده و آن را عملی ساخت، خداوند در نزد   هءنيکی و حسن

قصـد انجـام  خويش ده حسنه تا هفتصد برابر و بيشتر از آن برای او می نويسد واگر شخصـی

کامل  مـی  هءعمل بدی را نمود و آن را عملی نساخت خداوند برايش از پيشگاه  خود يک حسن

نويسد و هرگاه قصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداونـد آن را يـک بـدی و سـيته مـی 

 نويسد.

مِعْتُ  وعن أبی عَبْد الرَّحْمَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، رضی اهلل -62 عنهما قـال: سـَ

انْطَلَقَ ثَالَثَةُ نفر مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمبِيتُ إِلَـى » رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ:

خْرَةِ  إِنَّهُ ال ا:غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فانْحَدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ، فَقَالُو يُنْجِيکُمْ مِنْ الصـَّ

 م.إِالَّ أَنْ تَدْعُوا اهلل تعالى بصالح أَعْمَالکُ

وکُنْتُ الَ أَغبِقُ قبْلهَما أَهْـالً وَال مـاالً  ن،اللَّهُمَّ کَانَ لِی أَبَوانِ شَيْخَانِ کَبِيرا م:قال رجلٌ مِنهُ

 ن،ى نَامَا فَحَلبْت لَهُمَا غبُوقَهمَـا فَوَجَـدْتُهُمَا نَـائِميْفنأَى بی طَلَبُ الشَّجرِ يَوْماً فَلمْ أُرِحْ عَلَيْهمَا حَتَّ

 أَنْتَظِـرُ    يَـدِى عَلَـى وَالْقَـدَحُ    فَکَرِهْت أَنْ أُوقظَهمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَـا أَهْـالً أَوْ مَـاالً، فَلَبِثْـتُ 

اللَّهُمَّ إِنْ  ا.غَبُوقَهُمَ فَشَربَا فَاسْتَيْقظَا    وْنَ عِنْدَ قَدَمى يَتَضاغَ وَالصِّبْيَةُ الْفَجْرُ بَرَقَ حَتَّى اسْتِيقَاظَهُما

يْتاً ال خْرَة ، فانْفَرَجَـتْ شـَ  کُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِکَ ابْتِغَاءَ وَجْهِکَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيـهِ مِـنْ هَـذِهِ الصـَّ

 ه.يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْ

کُنْتُ أُحِبُّهَـا » وفی رواية : « إِنَّهُ کَانتْ لِیَ ابْنَةُ عمٍّ کانتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَیَّ اللَّهُمَّ  ر:قال اآلخ

فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ  ء،کَأَشد مَا يُحبُّ الرِّجَالُ النِّسَا
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حَتَّى إِذَا قَـدَرْتُ  ت،تُهِا عِشْرينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّىَ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِهَا ففَعَلَفَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْ

 ه،اتَّـقِ اهلل وال تَفُـضَّ الْخـاتَمَ إِالَّ بِحَقِّـ ت:قَالـ ا،فَلَمَّا قَعَدْتُ بَـيْنَ رِجْليْهَـ» وفی رواية : « عَلَيْهَا 

اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتُ فَعْلـتُ ذَلِـکَ  ا،وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلیَّ وَترکْتُ الذَّهَبَ الَّذی أَعْطَيتُهَ فانْصَرَفْتُ عَنْهَا

 ا.فانفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ ال يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَ ه،ابْتِغَاءَ وَجْهِکَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِي

اللَّهُمَّ إِنِّی اسْتَأْجَرْتُ أُجرَاءَ وَأَعْطَيْتُهمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَکَ الَّـذی لَّـه  ث:وقَالَ الثَّالِ

 ی،وذهب فثمَّرت أجره حتى کثرت منه األموال فجائنى بعد حين فقال يـا عبـد اهلل أَدِّ إِلَـیَّ أَجْـرِ

تهْزیْ بـمِنَ اإلِبِ ک:کُلُّ مَا تَرَى منْ أَجْرِ ت:فَقُلْ  ی،لِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيق فقال: يا عَبْدَ اللَّهِ ال تَسـْ

اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِکَ ابْتغَـاءَ  ا،الَ أَسْتَهْزیُ بک، فَأَخَذَهُ کُلَّهُ فاسْتاقَهُ فَلَمْ يَتْرُکْ مِنْه شَيْت ت:فَقُلْ

 متفقٌ عليه. «فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فخرَجُوا يَمْشُونَ  ه،يوَجْهِکَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِ

 ما روايت است که فرمود:از ابو عبد الرحمن عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنه -62

شنيدم که می فرمود: قبل از شما سه تن بودند، که بـه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاز 

بزرگی از کـوه سـرازير  هءند، ناگهان صخرسفر رفتند و برای سپری کردن شب وارد غاری شد

غار بسته شد، سپس آنان گفتند، هيچ چيزی شـما را از ايـن صـخره نجـات  هءگرديده و آستان

 نخواهد داد، مگر اينکه از خدا بخواهيد که به برکت اعمال نيکتان، شما را نجات دهد.

فرتوت بودند و قبـل مردی از ميان شان گفت: بار خدايا من پدر و مادری داشتم که پيرو 

از ايشان هيچيک از اعضای خانواده، و خدمتگاران را سيرآب نمی کـردم، روزی در جسـتجوی 

شـير شـان را  هءدرخت دور رفتم و زمانی بازگشتم که آن دو بخـواب رفتـه بودنـد، مـی حصـ

و يـا  دوشيدم، چون ديدم که آنها به خواب رفته اند، روا ندانستم که آنها را از خواب بيدار کـنم

يکی از اعضای خانواده و خدمتگزارانم را شير بنوشانم، من همچنان صبر کردم که آنهـا بيـدار 

شوند، و قدح هم در دستم بود تا لحظه ای که صبح دميد، در حاليکه کودکانم در پـيش پـايم از 

شير خـود را نوشـيدند.  هءگرسنگی جزع و فزع می کردند. پس آنها از خواب بيدار شده و حص

 ز اين مشکل )مشکل صخره( نجات ده.ايا اگر اين کار را برايت کردم ما را اخد

 پس صخره کمی دور شد به شکلی که از آن برآمده نمی توانستند.

ديگری گفت: خدايا، دختر عمويی داشتم که محبوبترين مردم در نزدم بود، و در روايتـی 

ی دارند او را دوسـت مـی داشـتم، و آمده که: من با باالترين درجه که مردان زنان را دوست م

خواستم با وی هم بستر شوم، ولی او امتناع ورزيد،  تا اينکه سالی  فرا رسيد کـه قحطـی بـود، 

وی خود نزدم آمد، من به وی يکصد و بيست دينار دادم که خود را در اختيارم بگذارد، و او ايـن 
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ون در ميان دو پايش  نشستم، گفت: کار را کرد، چون بر وی تسلط يافتم، در روايتی آمده که چ

بکارت است( جز به حقش دور منما، مـن در حاليکـه  هءاز خدا بترس و اين مهر را )کنايه از پرد

از همه بيشتر دوست می داشتم از وی روی برگرداندم و از طاليی که به وی داده بودم هم را او 

 شکل نجات ده. گذشتم، خدايا اگر اين کار را برايت کردم ما را از اين م

 صخره قدری آنسوتر رفت، ولی آنها هنوز نمی توانستند بيرون بيايند.

سومی گفت: خدايا، من عده يی را اجير کردم و مزدشان را هم دادم، غير از يک مرد کـه 

دستمزدش را گذاشت و رفت. من مزدش را به تجارت انداختم، که از آن سود زيادی عايد شد، 

خدا مـزدم را بـده، مـن  هءمد، وی پس از مدتی نزدم آمده گفت: ای بندو مال فراوانی بدست آ

شترها، گاوها، گوسفندها و غالم هايی را که می بينـی از مـزد تواسـت. گفـت: ای  هءگفتم: هم

خدا مرا مورد تمسخر قرار مده. گفتم: من تو را مسخره نمی کنم، آنگاه وی همه را گرفتـه  هءبند

نگذاشت، خدايا اگر اين کار را برای تو نموده ام ما را از اين مشـکل و با خود برد و چيزی باقی 

 نجات ده. آنگاه صخره از دم غار به کنار رفت و آنها از غار بيرون آمده و به راه افتادند.

ش: در حديث جواز دعا در وقت سختی و توسل بـه عمـل صـالح و فضـيلت خـدمت و 

فرزنـد و فضـيلت عفـت و مخالفـت بـا نفـس و  احسان به والدين و برتری دادن آنان بر زن و

فضيلت جوانمردی در معامله وادای امانت و اثبات کرامـات اوليـای خـدا اسـتفاده مـی شـود. 

 )مترجم(
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 باب توبه و بازگشت به خدای تعالی جلت عظمته -2
 

العَبْدِ وبَيْنَ اهللِ َتعَالَى الَ  فإْن کَانتِ المَْعصِيَةُ بَيْنَ ب،التَّوْبَةُ وَاجَبةٌ مِنْ ُکلِّ ذَنْ  ء:قَالَ العلما

 ط:تَتَعلَّقُ بحقّ آدَمِیٍّ فَلَهَا َثالثَُة شُرُو

علماء می گويندکه: توبه از هر معصيت واجب است. اما اگر معصيت در بين بنده و خدا 

 باشد و به حقوق آدمی ارتباط نداشته باشد سه شرط دارد.

 أنْ يُقلِعَ عَنِ الَمعصِيَةِ . ا:أحَدُه

 اينکه خود را از معصيت و گناه بازدارد. -6

 ا.أَنْ يَنْدَمَ عََلى ِفعْلِهَ ی:والثَّانِ

 اينکه از انجام دادن آن پشيمان شود. -2

 فَِإنْ فُقَِد أَحَدُ الثَّالثَةِ َلمْ َتصِحَّ َتوبَتُهُ. ا.أنْ يَْعزِمَ َأنْ ال يعُودَ إِلَيْهَا أَبَد ث:والثَّال

يةُ تَتَعَلقُ بآدَِمیٍّ فَُشرُوطُهَا أرَْبَعةٌ : هذِِه الثَّالثَةُ ، وأنْ يَْبرَأ مِنْ حَقّ وإنْ کَانَِت المَْعصِ

 ه،وإنْ کَانَت َحدَّ قَذْفٍ وَنحْوَُه َمکَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طََلبَ عَفْوَ ه،فَإِنْ کَانَْت مااًل أَوْ نَحَْوهُ رَدَُّه إِلَيْ ا،صَاحِبِه

فَإِْن تَابَ مِنْ بَْعضِها صَحَّتْ  ب،ويجِبُ أْن يَتُوبَ مِنْ جميعِ الذُّنُو ا.ُه مِنْهَوإنْ کَانْت غِيبَةً استَحَلَّ 

وَقَدْ َتظَاَهرَْت داَلئُِل الکتَابِ والسُّنَِّة ،  ی.تَوْبَتُُه عِنْدَ أْهلِ الحَقِّ ِمنْ ذلِکَ الذَّْنبِ وبَِقیَ عَلَيهِ البَاق

 وبةِ .وإجْمَاعِ األُمَّةِ عَلَى وُجوبِ التَّ

 اينکه تصميم گيرد که دوباره آن را انجام ندهد. -3

اگر يکی از شروط موجود نشود، توبه اش مورد قبول نمی افتد، اگر معصـيت بـه حقـوق 

انسانها تعلق داشته باشد چهار شرط دارد، عالوه بر اين شروطی که ذکر شد، اينکه از صـاحب 

اشد به وی بازگرداند. اگر حد قذف و امثـال  آن حق برائت بگيرد. اگر اين حق مال و امثال آن ب

باشد وی را قدرت جبران دهد، و يا از او طلب عفو کند. اگر غيبت باشـد بخشـش طلبـد. الزم 

 گناهان توبه کند. هءاست که از هم

اگر جنانچه از يکی از گناهان توبه نمود، توبه اش در نزد اهل حق از همان گنـاه درسـت 

 می ماند. است و بقيه بر ذمه اش

 داليل زيادی در کتاب و سنت و اجماع امت مبنی بر وجوب توبه وجود دارد، از آن جمله: 

 36النور:  َوتُوُبوا إِلَى اللَّهِ َجمِيعاً أَيُّهَا الُْمؤْمِنُونَ َلعَلَّکُْم تُفِْلحُونَ{ قال اهلل تعالی: } 
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   3هود:  بُوْا إِلَيْهِ{وَأَِن اسْتَغْفِرُواْ رَبَُّکمْ ثُمَّ ُتوو قال تعالی: }

 8التحريم:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوُبوا إِلَى اللَّهِ َتوْبَةً نَُّصوحاً{قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: )و ای مؤمنان همه بدرگاه خدا توبه کنيد باشد که رستگار شود( نـور 

36 

 3سويش باز گرديد( هود وهم می فرمايد: )آمرزش طلبيد از پروردگار خود و سپس ب

  8و هم ميفرمايد: ) ای مسلمانان رجوع کنيد بسوی خدا بازگشتی پاک و ناب( تحريم 

»  ل:سمِعتُ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو قال:وعَنْ أبی هُرَيْرَةَ رضی اهلل عنه  -63

 ی.رواه البخار «أَکثر مِنْ سَبْعِين مرَّةً  م،وْفی اليَ ه،وَأَتُوبُ إِليْ ،واللَّه إِنِّی ألَسْتَغْفرُ اهلل

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريرة  -63

شنيدم که فرمود: سوگند به خدا، که هـر روز بـيش از  اهلل عليه وسلم یصلاز رسول خدا 

 هفتاد بار از خدا آمرزش طلبيده و به درگاه او توبه می کنم.

به توبه و اسـتغفار ترغيـب  اهلل عليه وسلم یصلمحمدی در اين حديث مبارک امت  ش:

با اينکه معصوم و از بهترين خالئق بـوده انـد بـا  اهلل عليه وسلم یصلشده اند، زيرا پيامبر خدا 

اينحال روزانه هفتاد مرتبه استغفار و توبه می نمودند. چنانچه اين استغفار در واقع از گناه نبوده 

ست که خود را در عبوديت در برابر خداوند متعال قاصر می داند، و بلکه اعتقاد راسخ آنحضرت ا

اشـتغال بـه امـور خـويش از ذکـر  هءهم اين استغفار از آن است که ايشان لحظاتی را بواسط

 مداوم شان می مانده اند.

 م:وسَلَّقال رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال:وعن األَغَرِّ بْن يَسار المُزنِیِّ رضی اهلل عنه  -64

 م.رواه مسل «يا أَيُّها النَّاس تُوبُوا إِلى اللَّهِ واسْتغْفرُوهُ فإِنی أَتوبُ فی اليَوْمِ مائة مَرَّة » 

 روايت است که گفت:  اهلل عنه یرضاز اغر بن يسار مزنی  -64

فرمود: ای مردم از خدا آمرزش طلبيده، و به درگاه او توبه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 ، زيرا من در هر روز صد بار توبه می کنم.کنيد

لَّ -65 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  م،وعنْ أبی حَمْزَةَ أَنَس بن مَالِکٍ األَنْصَارِیِّ خَادِمِ رسـول اهلل صـَ

 للَّهُ أَفْرحُ بتْوبةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَـدِکُمْ سـقطَ م:قال رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:رضی اهلل عنه 

 ه.متفقٌ علي عَلَى بعِيرِهِ وقد أَضلَّهُ فی أَرضٍ فَالةٍ
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للَّهُ أَشدُّ فرحاً بِتَوْبةِ عَبْدِهِ حِين يتُوبُ إِلْيهِ مِنْ أَحَدِکُمْ کان عَلَى راحِلَتِهِ »  م:وفی رواية لمُسْل

طَجَعَ فـی ظِلِّهَـفأَتَ ا،بِأَرْضٍ فالةٍ ، فانْفلتتْ مِنْهُ وعلَيْها طعامُهُ وشرَابُهُ فأَيِسَ مِنْهَ  ا،ى شَجَرةً فاضـْ

دَّةِ  ه،فَبَيْنما هوَ کَذَلِکَ إِذْ هُوَ بِها قَائِمة عِنْدَ ه،وقد أَيِسَ مِنْ رَاحِلتِ فَأَخذ بِخطامِهَا ثُمَّ قَـالَ مِـنْ شـِ

 . «اللَّهُمَّ أَنت عبْدِی وأَنا ربُّکَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفرح  ح:الفَر

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضبن مالک از ابوحمزه انس  -65

 هءفرمود: به تحقيق که خداوند شادتر مـی شـود بـه توبـ اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 خود، از يکی از شما که شتر گم شده اش را در بيابان بيابد. هءبند

بنـده اش هنگـامی کـه بـه  هءدر روايت ديگر آمده: همانا خداوند شادتر می شود به توب

شـترش از  او توبه می کند، از يکی از شما که در بيابان بر شترش سـوار بـوده، ناگهـان درگاه

که طعام و آبش بر باالی شتر باشد و چـون از رسـيدن بـه شـترش نزدش فرار کرده، در حالي

متوجه مـی  درختی غلطيده است. در اين هنگام ناگهان  هءمأيوس و نا اميد شده آمده و در ساي

نارش ايستاده است، و او زمامش را بدست می گيرد و از نهايت شـادمانی د که شترش در کوش

الفاظ را اشتباه تلفـظ مـی "منی و من خدای تو ام! و از نهايت شادمانی  هءميگويد: خدايا تو بند

 "کند

ش: از اين حديث استفاده می شود چنين سخنی را که انسان در چنين حاالت می گويد 

رای بهتر فهماندن مطلب و هدايت است بر اينکه انسان همـواره عفو است و اين ضرب المثل ب

 نفس خويش را محاسبه نمايد.

لّى اهللُ  ه،رضِی اهلل عن ی،وعن أبی مُوسى عَبْدِ اللَّهِ بنِ قَيْسٍ األَشْعَرِ -61 عـن النَّبِـیَّ صـَ

النَّهَارِ وَيبْسُطُ يَدهُ بالنَّهَارِ ليَتُـوبَ  إِن اهلل تعالى يبْسُطُ يدهُ بِاللَّيْلِ ليتُوب مُسیءُ»  عَلَيْهِ وسَلَّم قال:

 م.رواه مسل «مُسِیءُ اللَّيْلِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مغْرِبِها 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -61

فرمود: خداوند يد )دست( خويش را به شب می گستراند  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 هءرا که در روزگناه نموده قبول نمايد و يد خويش را به روز می گستراند تـا توبـکسی  هءتا توب

 گنهکار شب را بپذيرد، تا آفتاب از مغرب طلوع کند.

ش: اين حديث بعنوان مثلی آمده که قبول توبـه و اسـتمرار لطـف و رحمـت خـدا از آن 

 لطيف رؤوف آمرزنده. متجلی می شود، و آن تنزل است از مقتضای غنی قوی قاهر، به مقتضای
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مَنْ تـاب »  م:قال رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعَنْ أبی هُريْرةَ رضی اهلل عنه  -67

 م.رواه مسل «قَبْلَ أَنْ تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مغْرِبِهَا تَابَ اهلل علَيْه 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی هريرة  -67

فرمود: آن کس که پيش از طلوع نمودن آفتـاب از مغـرب  وسلم اهلل عليه یآنحضرت صل

 توبه کند خداوند توبه اش را می پذيرد.

وعَنْ أبی عَبْدِ الرَّحْمن عَبْدِ اللَّهِ بن عُمرَ بن الخطَّاب رضی اهلل عنهما عن النَّبیِّ صَلّى  -68

رواه الترمذی وقـال: حـديث  «ة العبْدِ مَالَم يُغرْغرِإِنَّ اهلل عزَّ وجَلَّ يقْبَلُ توْب» اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:

 ن.حس

 ما روايت است که:اهلل عنه یعمر رضاز ابو عبد الرحمن عبد اهلل بن  -68

بنده را می پذيرد تـا لحظـه ای  هءفرمود: خداوند عزوجل توب اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 که روح به حلقومش نرسد.

سخن را چنين تفسير کرده است که: هنگاميکـه آن  ش: ابن عباس رضی اهلل عنهما اين

مرگ را می بيند، اما عالم ديگری گفته که مقصود تيقن به مـرگ اسـت. چـون  هءشخص فرشت

یئََاتِ حَتَّ    مرگ نبوده و لزومی ندارد خداوند می فرمايد: هءفرشت هءديدار و مشاهد }وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ الس َّ

 81ذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنئی تُبْتُ اآلنَ {النساءإِ

 

حِ  قال:وعَنْ زِرِّ بْنِ حُبْيشٍ  -69 أَلُهُ عـن الْمَسـْ أَتيْتُ صفْوانَ بْنِ عسَّالٍ رضِی اهلل عنْهُ أَسـْ

إِنَّ الْمالئِکَةَ تَضَعُ أَجْنِحتِها لِطَالِبِ فقَال:  م،ابْتغَاءُ الْعِلْ ت:فقُلْ ر؟مَا جَاءَ بِکَ يَا زِ قال:عَلَى الْخُفَّيْنِ ف

 ل،إِنَّه قدْ حَکَّ فی صدْرِی الْمسْحُ عَلَى الْخُفَّـيْنِ بَعْـدَ الْغَـائِطِ والْبـوْ ت:فَقلْ ب،الْعِلْمِ رِضاء بمَا يَطلُ

هَلْ سمِعْتَهُ يذْکرُ فـی ذَلِـکَ  ک:فَجتْت أَسْأَلُ م،وکُنْتَ امْرَءاً مِنْ أَصْحاب النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ولَيَالِيهنَّ أَيَّامٍ ثالثة خفافَنا ننْزعَ ال أَن     مُسافِرين أوْ    نعَمْ کانَ يأْمُرنا إذا کُنا سفراً  قال: ا؟شيْت

مْ کُنَّـا نع قال: ا؟هَل سمِعتهُ يذکُر فی الْهوى شيْت ت:فقُلْ م.ونْو وبْولٍ غائطٍ مِنْ لکِنْ ، جنَابةٍ مِنْ إِالَّ

 ی:فبيْنا نحنُ عِنْدهُ إِذ نادَاهُ أَعْرابی بصوْتٍ له جهـور ر،مَع رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی سف

وْتِ د،يا مُحمَّ وَيْحَـکَ  ه:فقُلْـتُ لـ «هـاؤُمْ» ه:فأَجَابهُ رسولُ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم نحْوا مِنْ صـَ

واللَّـه ال  قـال:ف ا،نَّک عِنْد النَّبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وقدْ نُهِيت عَـنْ هـذاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ فإِ

الْمرْءُ » م:الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوم ولَمَّا يلْحق بِهِمْ؟ قال النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ی:قَالَ األَعْرابِ ض:أَغضُ

ير فم «مع منْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيامةِ  ه أوْ يسـِ ا زَالَ يُحدِّثُنَا حتَّى ذکر باباً من الْمَغْـرب مَسـيرةُ عرْضـِ
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قِبل الشَّامِ خلقَـهُ اللَّـهُ تعـالى  قَالَ سُفْيانُ أَحدُ الرُّوَاةِ . الرَّاکِبُ فی عرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَاماً.

رواه التِّرْمذی وغيره  «حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ يوْم خلق السموات واألَرْضَ مفْتوحاً لِلتَّوبة ال يُغلقُ 

 ح.حديث حسن صحي قال:و

 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز زر بن حبيش  -69

آمدم در موضوع مسح بـر روی کفـش بپرسـم وی  اهلل عنه یرضنزد صفوان ابن عسال 

 گفت: ای زر چه چيزی ترا آورد؟

 گفتم: به طلب علم آمدم.

تگان بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند، از بسـکه از درخواسـت و گفت: فرش

 طلب وی راضی می باشند.

مسح بر کفش بعد از رفع ضرورت )بول و براز( بر دلم گذشت، در حاليکـه  هءگفتم: مستل

آنحضـرت بودی و آمدم بپرسم آيا در ايـن مـورد از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صليکی از اصحاب 

 چيزی شنيده ای؟  عليه وسلماهلل یصل

امر می نمودند که هرگاه در سفر باشيم بـرای  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلگفت: بلی. 

را بيرون نياوريم مگر اينکه جنب شويم، لـيکن غـائط و  نسه شبانه روز کفشهای )موزه ها( ما

 بول و خواب، و روی آنها را مسح کنيم.

 ی شنيده ای؟تی چيزسوآيا از وی در مورد د گفتم:

 در سفر بوديم که ناگهان اعرابيی بـا صـدای اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفت: بلی. ما با 

با صدای بلند مثل او گفتند: بلی. گفتم:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبسيار بلند صدا زد، ای محمد، 

قرار داری و از  ه وسلماهلل علي یپيامبر صلوای بر تو، آهسته داد زن، آيا نمی دانی که تو در کنار 

 صدا بلند کردن منع شده ای؟ گفت: آهسته صدا نمی زنم.

 اعرابی گفت: کسی قومی را دوست می دارد در حاليکه هنوز به آنها نپيوسته است؟

فرمود: هر شخص روز قيامت با کسی دمخـور و محشـور  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 می شود که او را دوست می دارد.

صحبت نمود، تا از دروازه ای صحبت کرد که به سـمت مغـرب وجـود دارد و همين گونه 

 گذشتن از پهنای آن و در روايتی سواره پهنای آن را در چهل يا هفتاد سال طی می کند.
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سفيان يکی از روايت کنندگان حديث می گويد: اين دروازه به طرف شام قـرار دارد، در 

 يده است تا لحظه ای که آفتاب از آن طلوع نمايد.روز آفرينش آسمان و زمين آن را نيز آفر

 

لّى  -21 وعنْ أبی سعِيدٍ سَعْد بْنِ مالک بْنِ سِنانٍ الْخُدْرِیِّ رضی اهلل عنه أَن نَبِـیَّ اهلل صـَ

لِ فسأَل عن أَعلَم أَهْ ا،کان فِيمنْ کَانَ قَبْلکُمْ رَجُلٌ قتل تِسْعةً وتِسْعين نفْس»  قال:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

ال  قـال:ف ة؟فَهلْ لَهُ مِـنْ توْبَـ ا،إِنَّهُ قَتَل تِسعةً وتسعِينَ نَفْس قال:فَأَتَاهُ ف ب،األَرْضِ فدُلَّ على راهِ

فدُلَّ على رجلٍ عالمٍ فقال: إنهَ قَتل مائةَ نفسٍ  ض،فقتلَهُ فکمَّلَ بِهِ مِائةً ثمَّ سألَ عن أعلم أهلِ األر

فـإِنَّ بهـا  ا،انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ کذا وکـذ ة؟عَمْ ومنْ يحُولُ بيْنَهُ وبيْنَ التوْبفقالَ: نَ ة؟فهلْ لَهُ مِنْ تَوْب

فانطَلَق حتَّى إِذا  ء،وال تَرْجعْ إِلى أَرْضِکَ فإِنَّهَا أَرْضُ سُو م،أُنَاساً يعْبُدُونَ اهلل تعالى فاعْبُدِ اهلل مَعْهُ

فقالتْ مالئکـةُ الرَّحْمَـةَ :  ب.ماَلئکَةُ الرَّحْمَةِ ومالکةُ الْعَذانَصَف الطَّريقُ أَتَاهُ الْموْتُ فاختَصمتْ فيهِ 

فأَتَـاهُمْ مَلـکٌ  ط،إِنَّهُ لمْ يَعْمَلْ خيْراً ق ب:جاءَ تائِباً مُقْبال بِقلْبِهِ إِلى اللَّهِ تعالى ، وقالَتْ مالئکَةُ الْعذا

بَيْن األَرْضَين فإِلَى أَيَّتهمـا کَـان أَدْنـى  ما قيسوا فقال   فی صُورَةِ آدمی فجعلوهُ بيْنهُمْ أَی حکماً 

 متفقٌ عليه. «فهْو لَهُ، فقاسُوا فوَجَدُوه أَدْنى إِلَى األَرْضِ التی أَرَادَ فَقبَضْتهُ ماَلئکَةُ الرَّحمةِ 

ی وفـ «فجُعِل مِنْ أَهْلِها  ر،فکَان إِلَى الْقرْيَةِ الصَّالحَةِ أَقْربَ بِشِبْ»  ح:وفی روايةٍ فی الصحي

قِيسُوا مَا  قال:فأَوْحَى اللَّهُ تعالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِى، وإِلى هَذِهِ أَن تَقرَّبِی و»  ح:رِواية فی الصحي

 . «فنأَى بِصَدْرِهِ نَحْوهَا »  : روايةٍ وفی .  «فَوَجدُوه إِلَى هَذِهِ أَقَرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفَرَ لَهُ  ا،بيْنهمَ
 

 بن مالک بن سنان الخدری رضی اهلل عنه مروی است که:از ابو سعيد سعد  -21

نفـر را  99فرمود: در زمانهای پيش از شما مـردی بـود کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

نزد راهب  ند،کشته بود. از مردم پرسيد که داناترين شان کيست؟ وی را به راهبی رهنمائی کرد

بـرای او وجـود دارد؟ راهـب گفـت: نـه! آن  هءبنفر را کشته، آيا تو 99آمده اعتراف نمود که او 

شخص راهب را هم کشت و صد نفر را تکميل کرد. آنگاه از عـالمترين مـردم پرسـيد او را بـه 

نفر را کشته است، آيا راهـی بـرای  611عالمی راهنمائی کردند. نزد عالم آمده، اعتراف کرد که 

 توبه اش وجود دارد؟

ه بين او و بين توبه مانع شـود؟  بـرو بـه سـرزمين عالم گفت بلی. چه کسی می تواند ک

فالن و فالن در آنجا مردمی هستند که خدا را می پرستند، تو هم با آن مردم عبـادت کـن و بـه 

راه مرگش فرا  هءرفت و در نيم مين جای بدی است، آن مردسرزمين خويش ميا، زيرا اين سرز

رحمت گفتند: ايـن شـخص  هءمالئک رسيد. فرشتگان رحمت و عذاب بر سرش اختالف کردند.
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عذاب گفتند که هرگز او کـار خـوبی  هءتوبه نموده و از دل بسوی خدا روی آورده است. و مالئک

انجام نداده. فرشته ای بصورت آدمی از راه در رسيد، و او را حکم در ميان خويش قـرار دادنـد، 

بود از آنش بحساب آوريد، آنهـا  وی گفت: هر دو زمين را اندازه بگيريد به هر کدام که نزديکتر

هم هر دو زمين را اندازه گرفتند ديدند به سرزمين مطلوبش  که قصد آن را داشته نزديکتـرين 

 رحمت روحش را قبض کردند. هءاست و مالئک

در روايتی در حديث صحيح آمده: که وجبی به ده نکوکاران نزديکتـر بـود. از ايـن رو از 

 مردم آن بحساب رفت. هءجمل

ر روايتی در صحيح آمده: خداوند به اين سرزمين گفت که دور شو و بديگری گفت کـه د

بگيريد. چون آنها اندازه گرفتند يک وجـب بـه ايـن قريـه  هنزديک شو و گفت بين آن را انداز

 نزديکتر بود، پس خداوند گناهانش را آمرزيده او را مورد رحمت خويش قرار داد.

 خود را به طرف آن سرزمين گردانيد. هءدر روايتی آمده که وی سين

ش: در اين حديث اشاره بر اين رفته که برای انسان ضروری است تا از گناهی که کرده 

توبه و  هءتوبه نمايد هرچند که کبيره باشد، و از رحمت الهی مأيوس نباشد. زيرا خداوند پذيرند

توبـه از سـوی باريتعـالی  مهربان است، و هرچند گناهان زياد و بزرگ باشد در مقابل پـذيرش

و هم فضيلت علم بـر  "ان ربک واسع المغفرة"خداوندی است  هءکوچک شمرده می شود فرمود

عبادت توأم با جهل از آن دانسته می شود و اشاره است بر اينکه برای شخص توبه کننده الزم 

 است از حاالتی که در هنگام معصيت بدان خوی گرفته دوری جويد.

 

وکانَ قائِدَ کعْبٍ رضِیَ اهلل عنه مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِیَ،  ک،دِ اللَّهِ بنِ کَعْبِ بنِ مَالوعَنْ عبْ -26

لّى اهللُ  قال: سَمِعْتُ کعْبَ بن مَالکٍ رضِی اهلل عنه يُحَدِّثُ بِحدِيِثِهِ حِين تخَلَّف عَنْ رسـول اهلل صـَ

فی غَـزْوَةٍ  م،فْ عَنْ رسولِ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّلمْ أَتخلَّ ب:قَال کعْ ک.فی غزوةِ تبُو م،عَلَيْهِ وسَلَّ

إِنَّمـا  ه،ولَمْ يُعَاتَبْ أَحـد تَخلَّـف عنْـ ر،غَيْر أَنِّی قدْ تخلَّفْتُ فی غَزْوةِ بَدْ ک،غَزَاها إِالَّ فی غزْوَةِ تَبُو

عِيرَ قُريْش حتَّى جَمعَ اهلل تعالَى بيْنهُم خَرَجَ رسولُ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم والمُسْلِمُونَ يُريُدونَ 

وَلَقَدْ شهدْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ليْلَةَ العَقبَـةِ حِـينَ  د.وبيْن عَدُوِّهِمْ عَلَى غيْرِ ميعا

بدْرٌ أَذْکَرَ فی النَّاسِ مِنهَـا وکـان وإِن کَانتْ  ر،ومَا أُحِبُّ أَنَّ لِی بِهَا مَشهَدَ بَدْ م،تَوَاثَقْنَا عَلَى اإلِسْال

فی غَزْوَةِ تبُوک أَنِّی لَـمْ أَکُـنْ قَـطُّ  م،من خبری حِينَ تخلَّفْتُ عَنْ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

حِلتيْنِ قـطُّ حتَّـى أَقْوَى وال أَيْسَرَ مِنِّی حِينَ تَخلَّفْتُ عَنْهُ فی تِلْکَ الْغَزْوَة ، واللَّهِ ما جَمعْتُ قبْلها رَا
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جَمَعْتُهُما فی تلک الْغَزوَةِ ، ولَمْ يکُن رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُريدُ غَـزْوةً إِالَّ ورَّى بغَيْرِهَـا 

دي ف د،حتَّى کَانَتْ تِلکَ الْغَزْوةُ ، فغَزَاها رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی حَرٍّ شـَ تَقْبَلَ سـَ راً وَاسـْ

لمِينَ أَمْـرَهُمْ ليَتَـأَهَّبوا أُهْبَـةَ غَـزْوِهِمْ فَـأَخْبَرَهُمْ  ا،بَعِيداً وَمَفَازاً. وَاسْتَقْبَلَ عَدداً کَثير فجَلَّـى للْمُسـْ

يُريـدُ بـذلکَ » وَالْمُسْلِمُون مَع رسول اهلل کثِيرٌ وَالَ يَجْمَعُهُمْ کِتَـابٌ حَـافِظٌ  د،بوَجْهِهِمُ الَّذی يُري

فقلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِالَّ ظَنَّ أَنَّ ذلکَ سَيَخْفى بِهِ مَالَمْ يَنْزِلْ فيـهِ وَحْـىٌ  ب:قال کَعْ« وان الدِّيَ

فَأَنـا إِلَيْهَـا  ل،وغَزَا رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم تلکَ الغزوةَ حين طَابت الثِّمَارُ والظِّال ه،مِن اللَّ

وطفِقْت أَغدو لِکـىْ أَتَجَهَّـزَ معـهُ  ه،رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَالْمُسْلِمُون مع فتجهَّز ر،أَصْع

وأَقُولُ فی نَفْسى: أَنا قَادِرٌ علَى ذلک إِذا أَرَدْتُ، فلمْ يَزلْ يتمادى بی حتَّـى  ا،فأَرْجعُ ولمْ أَقْض شيت

وَلَـمْ أَقْـضِ  ه،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم غَادياً والْمُسْلِمُونَ معَـفأَصْبَحَ رسول اهلل  د،اسْتمَرَّ بالنَّاسِ الْجِ

فَلَمْ يزَلْ يَتَمادَى بِی حَتَّى أَسْرعُوا وتَفَـارَط  ا،ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَم أَقْض شَيْت ا،مِنْ جهازی شيْت

فَطفقتُ إِذَا خَرَجْتُ فـی  ی،ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذلک ل ت،لْفَيَاليْتَنی فَع م،فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِل فأَدْرکَهُ و،الْغَزْ

وَةً ، إِالَّ رَجُـالً  لَّم يُحْزُنُنِـی أَنِّـی ال أَرَى لِـی أُسـْ النَّاسِ بَعْد خُرُوجِ رسُول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

لّى  ء،مِن الضُّعَفَاأَوْ رَجُالً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تعالَى  ق،مَغْمُوصاً عَلَيْه فی النِّفا ولَمْ يَذکُرنی رسول اهلل صـَ

 فقالَ ؟ ما فَعَلَ کعْبُ بْنُ مَالکٍ  ک:فقالَ وَهُوَ جَالِسٌ فی القوْمِ بتَبُو ک،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم حتَّى بَلَغ تَبُو

لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَـلٍ رضـیَ فَقال  ه.وَالنَّظرُ فی عِطْفيْ ه،بُرْدَا حَبَسَهُ اهلل رسول يا:  سلمِة بَنِی مِن رَجُلٌ

لّى اهللُ  ا،وَاللَّهِ يا رسول اهلل مَا عَلِمْنَا علَيْهِ إِالَّ خَيْر ت،بِتس ما قُلْ ه.اللَّهُ عن فَسـکَت رسـول اهلل صـَ

اهللُ عَلَيْهِ  فقالَ رسولُ اهلل صَلّى ب،عَلَيْهِ وسَلَّم. فبَيْنَا هُوَ علَى ذلک رَأَى رَجُالً مُبْيِضاً يَزُولُ به السَّرَا

دَّقَ بصـاع التَّمْـر حـين لمَـزَهُ  کُنْ أَبَا خَيْثمَةَ ، م:وسَلَّ فَإِذا هوَ أَبُو خَيْثَمَةَ األَنْصَاریُّ وَهُوَ الَّذی تَصـَ

 فَلَّما بَلَغنی أَنَّ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَدْ توَجَّـهَ قَـافال مـنْ تَبُـوکَ ب:المنافقون قَالَ کَعْ

فطفقتُ أَتذکَّرُ الکذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ من سَخطه غَداً وَأَسْتَعينُ عَلَـى ذلـکَ بِکُـلِّ  ی،حَضَرَنی بَثِّ

إِنَّ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قدْ أَظِلَّ قادماً زاحَ عَنِّـی الْبَاطِـلُ  ل:فَلَمَّا قِي ی،ذِی رَأْی مِنْ أَهْل

لَّم حَتَّى عَرَفتُ أَ نِّی لم أَنج مِنْهُ بِشَیءٍ أَبَداً فَأَجْمَعْتُ صِدْقَةُ ، وأَصْبَحَ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

فلمَّا فعـل ذَلـک  س،وکان إِذا قدمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بالْمَسْجد فرَکعَ فيه رَکْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلس للنَّا ا،قَادم

وکانوا بضعاً وثمَـانين رَجُـال فقبـل مـنْهُمْ عَالنيَـتهُمْ  ه،إِليْه وَيَحْلفُون لَجَاءَهُ الْمُخلَّفُونَ يعْتذرُون 

فلمَّا سَلَمْتُ تبسَّم تبَسُّم الْمُغْضـب ثـمَّ  ت،وَاسْتغفَر لهُمْ وَوَکلَ سَرَائرَهُمْ إِلى اهلل تعَالى . حتَّى جتْ

 أَلَمْ تکُنْ قد ابْتَعْتَ ظَهْرَک، ک؟مَا خَلَّفَ ی:فقالَ لِ ه،فجتتُ أَمْشی حَتى جَلَسْتُ بيْن يَدَيْ تَعَالَ، قال:

أَخْرُج مـنْ  ت:قَالَ قُلْ يَا رَسُولَ اهلل إِنِّی واللَّه لَوْ جلسْتُ عنْد غيْرکَ منْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْـتُ أَنـی سـَ

کَ الْيَوْمَ حديث کَذبٍ ترْضى به وَلَکنَّی وَاللَّه لقدْ عَلمْتُ لَتن حَدَّثْتُ ،لقدْ أُعْطيتُ جَدَال ر،سَخَطه بعُذْ
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وإنْ حَدَّثْتُکَ حَديث صدْقٍ تجدُ علَیَّ فيه إِنِّی ألَرْجُو فِيه عُقْبَـى  ی،عنِّی لَيُوشکَنَّ اللَّهُ يُسْخطک عل

فْتُ عَنـک واللَّهِ مَا کُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَال أَيْسر مِنِّی حِينَ تَخل ر،واللَّه ما کان لِی من عُذْ ل،اهلل عَزَّ وَج

 «فَقُمْ حَتَّـى يَقْضـیَ اللَّـهُ فيـکَ  ق،أَمَّا هذَا فقَدْ صَدَ»  م:فقالَ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:

لقَدْ عَجَـزتَ  ا،واللَّهِ مَا عَلِمْنَاکَ أَذنْبتَ ذَنْباً قبْل هذَ ی:فقالُوا لِ ی،وسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِی سَلمة فاتَّبعُون

ال تَکُون اعتذَرْت إِلَى رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بمَا اعْتَذَرَ إِلَيهِ الْمُخَلَّفُون فقَـدْ کَـانَ فی أن 

فواهلل مـا زَالُـوا يُؤنِّبُـوننِی حتَّـى  قال: ک.کافِيَکَ ذنْبکَ اسْتِغفارُ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَ

هَـلْ لَقِـیَ هَـذا  م:ثُمَّ قُلتُ لهُ ی،سول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فأَکْذِب نفسْأَرَدْت أَنْ أَرْجِعَ إِلى ر

 ت:قَال قُلْ ک،وقيل لَهمَا مِثْلُ مَا قِيلَ ل ت،نَعَمْ لقِيَهُ معک رَجاُلن قَاال مِثْلَ مَا قُلْ ا:قَالُو د؟معِی مِنْ أَح

فَـذکَروا لِـی رَجُلَـيْنِ  قـال: ؟  الْوَاقِفِیُّ أُميَّةَ ابْن وهِالل ، مْرِیُّ مُرارةُ بْنُ الرَّبِيع الْعَ ا:قالُو ا؟مَن هُمَ

 ی.فَمَضيْت حِينَ ذَکَروهُمَا لِ قال:صَالِحَيْن قدْ شَهِدا بدْراً فِيهِمَا أُسْوَةٌ . 

 ه،تَخَلَّـف عَنـ وَنهَى رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن کَالمِنَا أَيُّهَا الثالثَةُ مِن بَين مـن  

فَمَا هیَ بـاألَرْضِ التـی  ض،فاجْتَنبَنا النَّاس أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَکَّرت لِی فی نفسی األَرْ قال:

ا أَنَـا فَلَبثْنَا عَلَى ذَلکَ خمْسِينَ ليْلَةً . فأَمَّا صَاحبایَ فَاستَکَانَا وَقَعَدَا فی بُيُوتهمَا يَبْکيَانِ وأَمَّـ ف،أَعْرِ

وَاقِ واَل  م،فَکُنتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُ فَکُنتُ أَخْرُج فَأَشهَدُ الصَّالة مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فی األَسـْ

الةِ ،  ه،وآتِی رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فأُسَلِّمُ عَلَيْ د،يُکَلِّمُنِی أَح هِ بعـدَ الصـَّ وَهُو فی مجْلِسـِ

ارِقُهُ النَّظَـ ؟هَل حَرَّکَ شفتَيهِ بردِّ السَّالمِ أَم ال ی:أَقُولُ فی نفسِفَ فَـإِذَا  ر،ثُمَّ أُصلِّی قريباً مِنهُ وأُسـَ

حَتى إِذا طَال ذلـکَ عَلَـیَّ مِـن جَفْـوَةِ  ی،وإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّ ی،أَقبَلتُ على صالتِی نَظر إِلَ

فَسـلَّمْتُ  ی،ت حَتَّى تَسوَّرْت جدارَ حَائط أبی قَتَادَةَ وَهُوَا ابْن عَمِّی وأَحبُّ النَّاسَ إِلَالْمُسْلمينَ مشَيْ

ولَه  ه:فَقُلْت لَ م،عَلَيْهِ فَواللَّهِ مَا رَدَّ عَلَیَّ السَّال يا أَبَا قتادَة أَنْشُدکَ باللَّه هَلْ تَعْلَمُنی أُحـبُّ اهلل وَرَسـُ

 م.اهلل ورَسُولُهُ أَعْلَ قال:فَعُدْت فَنَاشَدْته فَ ت،فَسَکَتَ، فَعُدت فَنَاشَدتُه فَسکَ م؟سَلَّصَلّى اهللُ عَلَيْهِ و

 وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرتُ الْجدَارَ ی،فَفَاضَتْ عَيْنَا

بالطَّعَامِ يبيعُـهُ  قَدِمَ مِمَّنْ الشَّام أَهْلِ نبطِ منْ  نَبَطیُّ إِذَا المدينةِ سُوقِ فی أَمْشی أَنَا فبَيْنَا  

فَطَفقَ النَّاسُ يشيرون له إِلَى حَتَّـى جَـاءَنی فَـدَفَعَ  ک؟مَنْ يَدُلُّ عَلَى کعْبِ بْنِ مَال ل:بالمدينةِ يَقُو

کَ قـدْ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَـدْ بلَغَنَـا أَن صـاحِبَ ه:فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا في ا.وکُنْتُ کَاتِب ن،إِلى کتَاباً منْ مَلِکِ غَسَّا

فَقلْـت حِـين قرأْتُهَـا: وَهَـذِهِ  ک،ولمْ يجْعلْک اللَّهُ بدَارِ هَوَانٍ وَال مَضْيعَةٍ ، فَالْحقْ بِنا نُوَاسِ ک،جَفا

 ا.أَيْضاً من الْبَالءِ فَتَيمَّمْتُ بِهَا التَّنُّور فَسَجرْتُهَ
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لّى اهللُ الْوَ وَاسْتَلْبَثِ الْخَمْسِينَ مِن أَرْبَعُون مَضَتْ إِذَا حَتَّى   حْىُ إِذَا رسـولِ رسـول اهلل صـَ

فقُلْـتُ:  ک،فَقَالَ: إِنَّ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَأَمُرُکَ أَنْ تَعْتزِلَ امْرأَتـ ی،عَلَيْهِ وسَلَّم يَأْتِينِ

احِبیَّ بِمِثْـلِ ذلِـوَأَرْسلَ إِ ا،قَالَ: ال بَلْ اعتْزِلْهَا فال تقربَنَّهَ ل؟أَمْ مَاذا أَفعْ ا،أُطَلِّقُهَ فَقُلْـتُ  ک.لـى صـَ

فَجَاءَت امْرأَةُ هِاللِ بْنِ أُمَيَّةَ  ر،الْحقِی بِأَهْلکِ فَکُونِی عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِیَ اللُّهُ فی هذَا األَم ی:المْرَأَتِ

ائعٌ لـيْسَ لَـهُ يا رسول اهلل إِنَّ هِاللَ بْنَ أُميَّ ه:رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقالتْ لَ ةَ شَيْخٌ ضـَ

إِنَّهُ وَاللَّه مَا بِـهِ مِـنْ حَرکـةٍ إِلَـى  ت:فَقَالَ ک.ال، وَلَکِنْ ال يَقْربَنَّ قال: ه؟فهلْ تَکْرهُ أَنْ أَخْدُم م،خادِ

بعْـضُ أَهْلِـی: لَـو فَقَـال لِـی  ا.وَوَاللَّه ما زَالَ يَبْکِی مُنْذُ کَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا کَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَـذَ ء،شَی

فقَدْ أَذن المْرأَةِ هِاللِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَـهُ؟  ک،اسْتأَذنْت رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی امْرَأَتِ

لّى ومَا يُدْرينی مَاذا يَقُـولُ رسـولُ اهلل صـَ  م،فقُلْتُ: ال أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فَکَمُلَ لَنا خمْسُونَ لَيْلَـةً  ل،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فلَبِثْتُ بِذلک عشْر ليا

 ا.مِنْ حينَ نُهی عَنْ کَالمن

فَبينَا أَنَا جَالسٌ عَلَـى  ا،نَبُيُوتِ مِنْ بَيْتٍ ظهْرِ عَلَى لَيْلَةً خمْسينَ صباحَ الْفَجْرِ صَالَةَ صَلَّيْتُ ثُمَّ 

معْتُ  ا،الْحال التی ذکَر اللَّهُ تعالَى مِنَّ قَدْ ضَاقَتْ عَلَیَّ نَفْسِى وَضَاقَتْ عَلیَّ األَرضُ بمَـا رَحُبَـتْ، سـَ

اجِ ه:صَوْتَ صَارِخٍ أوفی عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بأَعْلَى صَوْتِ رْ، فخـرَرْتُ سـَ  ا،ديَا کَعْـبُ بْـنَ مَالِـکٍ أَبْشـِ

يْنَـا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ فَآذَنَ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم النَّاس بِتوْبَةِ اهلل عَـزَّ وَجَـلَّ عَلَ

ورکض رَجُـلٌ إِلـیَّ  ن،فذهَبَ قِبَلَ صَاحِبَیَّ مُبَشِّرُو ا،حِين صَلَّى صَالة الْفجْرِ فذهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونن

فلمَّا جَاءَنِی  س،وکَان الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَ ل،وَسَعَى ساعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِی وَأَوْفَى عَلَى الْجَب فرَساً

 الَّذی سمِعْتُ صوْتَهُ يُبَشِّرُنِی نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَیَّ فَکَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشـارَته واللَّـه مـا أَمْلِـکُ غَيْرَهُمَـا

تَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُمَا وانْطَلَقتُ أَتَأَمَّمُ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَتَلَقَّانِی النَّـاسُ وَاسْ ذ،يوْمَت

ل لِتَهْنِکَ تَوْبَةُ اهلل عَلَيْکَ، حتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسو ی:فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّتُوننی بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُون لِ

فَقَامَ طلْحَةُ بْنُ عُبَيْد اهلل رضی اهلل عنه يُهَرْوِل حَتَّى  س،اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّا

فَکَان کَعْـبٌ ال يَنْسـاهَا لِطَلحَـة . قَـالَ  ه،واللَّه مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ غَيْرُ ی،صَافَحَنِی وهَنَّأَنِ

رُور م،لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّفَ ب:کَعْ رْ  قال: وَهوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السـُّ أَبْشـِ

الَ بَلْ  قال: ؟أمِنْ عِنْدِکَ يَا رَسُول اللَّهِ أَم مِنْ عِنْد اهلل ت:فقُلْ ک،مُذْ ولَدَتْکَ أُمُّ ک،بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْ

وکانَ رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا سُرَّ اسْتَنارَ وَجْهُهُ حتَّى کَأنَّ وجْهَهُ  ل،د اهلل عَز وجَمِنْ عِنْ

 قِطْعَةُ قَمر، وکُنَّا نعْرِفُ ذلِکَ مِنْهُ، فلَمَّا جلَسْتُ بَيْنَ يدَيْهِ قُلتُ: يَـا رسـول اللَّـهِ إِنَّ مِـنْ تَـوْبَتِی أَنْ

 ه.مَالی صدَقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رَسُولِأَنْخَلِعَ مِن 
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فَقُلْتُ إِنِّـی  ک،أَمْسِکْ عَلَيْکَ بَعْضَ مَالِکَ فَهُوَ خَيْر لَ م:فَقَالَ رَسُول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

وَإِنْ مِـنْ  ق،ی بالصـديَا رَسُولَ اهلل إِن اهلل تَعَالىَ إِنَّمـا أَنْجَـانِ ت:وَقُلْ ر.أُمْسِکُ سَهْمِی الَّذی بِخيْبَ

فوا هلل ما علِمْتُ أحداً مِنَ المسلمِين أَبْالْهُ اللَّـهُ تَعَـالَى فـی  ت،تَوْبَتی أَن ال أُحدِّثَ إِالَّ صِدْقاً ما بَقِي

تَعَـالَى ،  صدْق الْحَديث مُنذُ ذَکَرْتُ ذَلکَ لرِسُولِ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَحْسَنَ مِمَّا أَبْالَنِی اللَّـهُ

وَإِنِّی ألَرْجُـو  ا،وَاللَّهِ مَا تَعمّدْت کِذْبَةً مُنْذُ قُلْت ذَلِکَ لرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِلَى يَوْمِی هَذَ

النَّبِیِّ وَالْمُهَـاجِرِينَ  } لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : قال: ی،أَنْ يَحْفظنی اللَّهُ تَعَالى فِيمَا بَقِ

} إِنَّه بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  غ:حَتَّى بَلَ واألَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فی سَاعَةِ الْعُسْرةِ {

 اللَّـهَ اتَّقُـوا: } بلـغ حتـى تْ { وَعَلَى الثَّالَثةِ الَّذينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ األَرْضُ بِمَا رَحُبَـ
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الم أَعْظـمَ فـی  ب:کعْ قالَ   واللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَـدانِی اللَّـهُ لِسِسـْ

فأهلکَ کَمَـا هَلَـکَ الَّـذِينَ  ه،عَلَيْهِ وسَلَّم أَن الَّ أَکُونَ کَذَبْتُنَفسِی مِنْ صِدْقی رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ 

 فَقَـالَ اللَّـهُ تَعَـالَى : د،کَذَبُوا إِن اهلل تَعَالَى قَالَ للَّذِينَ کَذَبُوا حِينَ أَنزَلَ الْوَحْیَ شَرَّ مَـا قَـالَ ألحـ

تُعْرِضوا عَنْهُمْ فأَعْرِضوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْس ومَأواهُمْ جَهَنَّمُ }سيَحلِفون بِاللَّه لَکُمْ إِذَا انْقَلَبْتُم إِليْهِم ل

ى عَـنِ  ن.جَزاءً بِمَا کَانُوا يکْسبُو يَحْلِفُونَ لَکُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ ترْضَوْا عَـنْهُمْ فَـإِن اهلل الَ يَرْضـَ

 [ . 91،  95] التوبة  الْقَوْم الفاسقين َ { 

لّى اهللُ  ب:کَعْ قال   ولُ اللَّـهِ صـَ کنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّالَثَةُ عَنْ أَمْر أُولِتَکَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسـُ

لَّم أمْرَنـا  م،فبايعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ه،عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ حَلَفوا لَ وِأرْجَأَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 .  } وَعَلَى الثَّالَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا { قَالَ اللُّه تَعَالَى : ک،ى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِذَلحَتَّى قَضَ

وَإِنََِّمَا هُوَ تَخْلَيفهُ إِيَّانَا وإرجـاؤُهُ أَمْرَنَـا عَمَّـنْ  و،وليْسَ الَّذی ذَکَرَ مِمَّا خُلِّفنا تَخَلُّفُنا عَن الغز

 ه.مُتَّفَقٌ علي ه.يْهِ فَقَبِلَ مِنْحَلَفَ لَهُ واعْتذَرَ إِل

وَکَـان  س،الخمـي يَـوْمَ تَبُوک غَزْوةِ فی خَرَجَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَنَّ » رواية وفی  

 « .يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخميس 

حَى . فَـإِذَا قَـدِم بَـدَأَ بالمْسـجدِ وَکَانَ الَ يَقدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِالَّ نهَاراً فی الضُّ»  : رِوَايةٍ وفی  

 . «فصلَّى فِيهِ رکْعتيْنِ ثُمَّ جَلَس فِيهِ 

 بن کعب بن مالک رضی اهلل عنه روايت است که گفت: از ابی عبد اهلل -26
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اهلل  یپيـامبر صـلبازماندن خويش از سفر بـا  هءشنيدم که در بار اهلل عنه یرضاز پدرم 

اهلل عليـه  یپيامبر صلاز  هءت می نمود. کعب گفت: در هيچ غزوتبوک صحب هءدر غزو عليه وسلم

بدر تخلف نمودم و هيچکس از کسانی کـه از  هءتبوک و هم در غزو هءنماندم بجز غزو زبا وسلم

و مسلمانها بـرای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآن غزوه بازماندند مورد عتاب قرار نگرفتند. چون 

ارج شدند، خداوند بدون وعده و ميعـاد آنـان را بـا دشـمنان قريش خ هءبه غنيمت گرفتن قافل

در شب عقبه لحظه ای که بر اسـالم بـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشان روبرو ساخت. و من با 

هم عهد و پيمان بستيم حضور يافتم و دوست ندارم که در برابر آنها به بدر حضور يابم هرچنـد 

 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صلن است. داستان بازماندنم از بدر بيش از آن در ميان مردم ورد زبا

چنين بود که در هيچ فرصتی از آن وقت قويتر و توانمندتر نبودم. قبـل از آن هرگـز دو بـارکش 

اهلل عليه  یپيامبر صلرا که  هءتهيه نکرده بودم که در اين غزوه اين کار را انجام دادم، و هر غزو

پيامبر ی، آن را پوشيده می داشت تا اينکه اين غزوه فرا رسيد و انجام می داد بنام ديگر وسلم

اين غزوه را در گرمی سختی انجام داده و از راهی خشک و طوالنی و کـم  اهلل عليه وسلم یصل

آب به استقبال سفری دور و دراز شتافتند، و با دشمنی زياد روبرو گرديدند و قبالً مسلمين را در 

 رشان را معين کردند تا برای سفرشان آمادگی کامل داشته باشند.جريان گذاشتند و مسير سف

بودند از شماره  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلتعداد مسلمانانی که در اين سفر همرکاب 

صور می کردند، که در کمی که خواستند از اين غزوه غايب باشند ت هءبيرون بود. کعب گفت: عدّ

ند تا ماداميکه از طرف خداوند در ايـن مـورد وحـی نـازل زياد پنهان خواهند ما هءميان اين عد

درختـان  هءعازم اين غزوه شدند که ميوه ها و سـاي اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنشود. در زمانی 

و  اهلل عليـه وسـلم یپيـامبر صـلبی نهايت نيکو می نمود، و من هم بدان سخت تمايل داشتم، 

پيـامبر ند، من هم صبح برآمدم تـا خويشـتن را بـا کارزار ساخت هءمسلمين خود را مجهز و آماد

مجهز نمايم، همينطور برمی گشتم و کاری را انجام نمی دادم. با خود مـی  اهلل عليه وسلم یصل

گفتم، من می توانم هر وقت که خواسته باشم اين کار را انجام دهم، همينطور درنگ می کردم، 

 اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلرا به اتمام رساندند، امروز و فردا می کردم، تا اينکه مردم کارشان 

 روانه گرديدند درحاليکه من ساز وبرگ خود را آماده نساخته بودم.

هم صبح برآمدم و بازگشتم در حاليکه کاری انجام نداده بودم، همينطور درنـگ مـی  زبا

ند، خواستم کوچ کردم تا اينکه آنها بشتافتند، و برای جهاد و حضور در غزوه از من سبقت گرفت

کنم و خود را به ايشان برسانم، کاش اين کار را می کردم، ولی وای که اين کار بـرايم مقـدور 

در ميان مردم ظاهر می شدم، احسـاس  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنشد. و چون بعد از برآمدن 



 41 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

جـز کسـی  مغم و اندوه برايم دست می داد. زيرا من برای خويش نمونه و الگويی  را نمی ديد

اهلل عليـه  یپيامبر صلداوند آنها را معذور داشته بود. خکه در نفاق غوطه می زد و يا ضعفايی که 

مرا ياد نکرد تا اينکه به تبوک رسيد، و در آنجا در ميان گروه پرسيدند، که کعب بن مالک  وسلم

وی را از  چه کرد؟ مردی از بنی سلمه گفت: يا رسـول اهلل دو عبـا و نظـر بـه راسـت و چـپش

برايش گفت: چيـز زشـتی گفتـی، بخـدا  اهلل عنه یرضهمراهی با شما بازداشت. معاذ بن جبل 

جز خوبی چيزی ديگر در مـورد وی سـراغ نـداريم.  اهلل عليه وسلم یصلسوگند ای رسول خدا 

سکوت نمودند، در اين اثنا مرد سفيدپوشی از دور نمـودار شـد کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

فرمودند ممکن است ابا خيثمه باشد همـان بـود  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلته آب نما بود. پيوس

خرمايی در راه خـدا صـدقه  هءرسيد و او کسی بود که پيمان اهلل عنه یرضکه ابا خيثمه انصاری 

کرده بود، و منافقين در اين مورد او را طعن زده بودند. کعب گفت: چون به من خبر رسـيد کـه 

از تبوک بازگشته، و به جانب مدينه تشريف مـی آورنـد نهايـت  اهلل عليه وسلم یت صلآنحضر

رسـول خـدا  هءغمگين گشته و به فکر دروغبافی شدم و با خود می گفتم: چگونه فردا از مؤاخذ

 خود را  نجات دهم؟ و از دانايان خانواده ام ياری و مدد می جستم. اهلل عليه وسلم یصل

عنقريب تشريف می آورند باطـل  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلکه چون به من گفته شد 

نجـات نمـی يـابم،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز من دور شده و دانستم که به هيچ وجه از نزد 

تشريف آوردند، عادت مبـارک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلتصميم گرفتم که به او راست بگويم. 

گشت از مسجد آغاز نمـوده دو رکعـت نمـاز مـی گـزارد و چنان بود که چون از سفری باز می 

 سپس برای ديدار با مردم می نشست.

چون ايشان اين کار را نمودند، بازماندگان و تخلف کنندگان که هشتاد و چند نفر بودنـد، 

 اهلل عليـه وسـلم یپيـامبر صـلمعذرت خواسته و سوگند می خوردند.  خدمت شان حضور يافته

ول نموده با ايشان بيعت، و مبايعه بعمل آورده، وبرای شان آمـرزش طلـب ظاهر امر شان را قب

می کردند، واسرار نهان شان را به خداوند متعال وا می گذاشتند. تا اينکـه مـن آمـدم و چـون 

خشم آلودی نموده فرمودند: بيا، من هم آمدم  هءخند اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلسالم کردم 

يدند چه چيز سبب شد که تخلف نمائی؟ آيـا سـواری خـويش را و در برابر شان نشستم، پرس

 خريداری نکردی؟

من می دانم که اگر در مقابل غير شما از مردم  اهلل عليه وسلم یصلگفتم: ای رسول خدا 

روی زمين قرار می داشتم با فصاحتی که دارم می توانستم با عذر از قهرش نجات يـابم، ولـی 
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غی بگويم تا از من راضی شويد زود است که خداوند شـما را بـر بخدا اگر امروز برای شما درو

واگر برای شما سخن راست بگويم که شما را بـر مـن خشـمگين سـازد  ،من خشمگين سازد

قسم عذری نداشتم، بخدا هرگز  اهمانا اميدوارم که عاقبت نيک را از سوی خداوند دريابم. بخد

 یپيامبر صـلکه از شما تخلف کردم، کعب گفت: چنين قوی و توانمند نبودم، چنانچه اين لحظه 

 فرمود: اهلل عليه وسلم

از مردان بنی سـلمه  هءتو حکم کند عد هءمرا اما اين راست گفت، برخيز تا خداوند در بار

برخاستند مرا دنبال کردند و گفتند: سوگند بخدا در گذشته نديديم کـه مرتکـب گنـاهی شـده 

 اهلل عليـه وسـلم یپيـامبر صـلکنندگان عـذری بحضـور باشی، تو عاجز شدی که مانند تخلف 

سـبب محـو گناهـت شـود،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبياوری، فقط کافی بود که استغفار 

اهلل  یصـلبخدا سوگند، سخت مالمتم کردند، و کار بجايی کشيد که نزديک بود بحضور رسـول 

گفتم که آيـا کسـی ديگـری هـم  برگشته خود را دروغ گو سازم. سپس برای شان عليه وسلم

اهلل  یپيـامبر صـلمانند من راست گفته است؟ گفتند بلی دو نفر هم مانند تو راست گفته انـد، و 

سخنی را که بتو گفت برای آنها نيز فرمود. گفتم آنان کيانند؟ گفتند: آن دو مرارة بن  عليه وسلم

ن نام دو نفر صالحی را تذکر دادنـد ربيع العمری و هالل ابن اميه واقفی اند. کعب گفت: برای م

که در بدر حضور يافته بودند و می شد با آنها اقتداء کرد و آنها را اسوه قرار داد پس از آن روانه 

مردم را از صحبت کردن با ما منع کردند و مردم هـم از مـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشدم و 

مردم هم در برابر ما تغيير يافت، و کار بجايی دوری اختيار نمودند، يا به عبارتی  گفت که روش 

و زمين زمينی نبود که من قبالً آنرا مـی شـناختم،  نظرم زشت جلوه می نمود،کشيد که زمين در 

ای خويش نشستند و در حالت ه پنجاه شب بدين ترتيب گذشت، رفقايم تواضع نموده در خانه

و چـاالکتربودم از خانـه مـی برآمـدم و در  گريه اين مدت را بسر بردند، ولی من از آنها جوانتر

مسجد با مسلمانها نماز می خواندم و در بازارها گشت وگذار می کردم، در حاليکه کسی با مـن 

م در فرصتی که بعد از نماز مـی می رسيد اهلل عليه وسلم یپيامبر صلصحبت نمی کرد و خدمت 

 اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلا لبهای نشستند بر ايشان سالم می کردم، و با خود می گفتم که آي

بجواب سالم حرکت خواهد نمود يا خير؟ سپس در نزديک شان نماز خوانده و دزديده بايشـان 

نماز مشغول می شدم، بسويم نظر می کردند و چون من متوجه شان مـی ه می نگريستم چون ب

خت تمام شـد وايـن اين کار از طرف مسلمين س هءشدم روی خود را می گردانيدند، وقتی ادام

ابوقتاده که پسر عمم و از دوست تـرين مـردم در  النی گرديد، رفتم و از ديوار باغمدت هم طو

که جواب سالمم را نـداد. بـه او گفـتم: ای  سمنزدم بود، باال شده و بر وی سالم کردم، بخدا ق
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را دوست مـی  ماهلل عليه وسل یصلابوقتاده ترا بخدا سوگند آيا می دانی که من خدا و رسولش 

دارم؟ باز هم سکوت کرد، سخنم را تکرار کردم و سوگندش دادم، ولی باز هم سکوت نمود، باز 

سوگندش دادم، وی گفت که خدا و رسولش دانا تـر اسـت. اشـک از چشـمانم سـرازير شـد 

بازگشتم و از ديوار گذشتم در لحظاتی که در بازار شهر گشت مـی زدم دهقـانی از دهقانهـای 

ديدم. از آنهائيکه مواد غذايی آورده در شهر می فرختند، می گفت کـه کـی کعـب بـن شام را 

مالک را برايم نشان می دهد؟ ناگاه مردم بسويم اشاره نموده مرا به او نشان دادند آن شـخص 

پادشاه  غسان را برايم داد، چون من سواد داشتم نامه اش را خوانـدم کـه در  هءآمده، نام منزد

   آن نوشته بود:

اما بعد اطالع يافتم که دوستت بر تو ستم روا داشته و خداوند ترا به سرزمين خـواری و 

ر هـم از ازبونی نگذاشته بما بپيوند تا با تو مواسات و همدردی کنيم، بعد از خواندن گفتم اين ک

ابتالءات است نامه را در تنور انـداختم و سـوزانيدم تـا اينکـه چهـل روز از پنجـاه روز  هءجمل

نـزدم آمـده و گفـت کـه   اهلل عليه وسلم یصلرسول خدا  هءذشت، مدتی وحی نيامد، فرستادگ

بتو فرمان داده است تا از همسـرت دوری اختيـار کنـی. گفـتم:  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

طالقش دهم يا کار دگری کنم؟ او گفت: نه از او دوری کن و با او نزديک مشو، و بـه دو رفـيقم 

ستور داده شد، به همسرم گفتم: به خانواده ات بپيوند و نزدشان باش، تا خداوند در نيز چنين د

آمـده  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صلاين مورد حکمی نمايد. سپس همسر هالل بن اميه نزد 

گفت: يا رسول اهلل هالل بن اميه مرد سالخورده ايست و خادمی هم ندارد، آيا مانعی نـدارد تـا 

، ولی بتو نزديک نشود.گفت: به خدا سوگند او اصالً حرکـت جام دهم؟ فرمودند: نهخدمتش را ان

و تمايلی به چيزی ندارد، سوگند بخدا از لحظه ای که اين کار شده تا حال می گريد، بعضـی از 

فاميلهايم گفتند: چه می شد که تو هم در مورد زنت از پيامبر صلی اهلل عليه وسـلم اجـازه مـی 

در مورد وی از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم اجازت نمی گيرم چون نمی دانـم کـه گرفتی؟ گفتم: 

چه خواهد گفت، هرگاه از وی اجازت طلبم در حاليکه مرد جوانی ام!!  پيامبر صلی اهلل عليه وسلم

بدين ترتيب ده شب ديگر صبر کردم تا که پنجاه شب از روزی که از صـحبت بـا مـا ممانعـت 

صبح را در اين روز در پشت يکی از بامها خواندم. نشسته بـودم بـر آن شده بود گذشت. نماز 

حالتی که خداوند از ما صحبت نمود، که وجودم بر من گران آمده و زمين با وسعتی که دارد بـر 

من تنگی نمود. مناديی را شنيدم که بر کوه سلع برآمده و با صدای بلند مـی گفـت: مـژده بـاد 

در حال بسجده افتادم و دانستم که گشايش و روشنی ای حاصل برايت ای کعب بن مالک! من 

 هءشده است. رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بعد از نماز مردم را با خبر ساختند، که خداوند توب
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ما را پذيرفته است، و مردم برای مژده دادن ما از مسـجد خـارج شـدند، عـده ای از بشـارت 

يم روان شد )زبيـر بـن عـوام واسب سوار بسرعت بس دهندگان بطرف دو رفيقم رفتند و مردی

کوشـيد و در اسلم )حمزه بن عمر االسلمی رضـی اهلل عنـه(  هءرضی اهلل عنه( ولی مردی از قبيل

ن شـخص مـژده صدای او از اسب تيزتر بود، چـون ايـبرابرم بر کوه باال شده و مرا مژده داد، 

کشيده وی را پوشـاندم قسـم بخـدا در آن  دهنده نزدم آمد در مقابل مژده اش هر دو لباسم را

ديگر را بعاريت گرفته پوشيدم، و به قصـد  هءلحظه چيزی بجز از آن دو جامه نداشتم و دو جام

ديدار پيامبر صلی اهلل عليه و سلم  برآمدم، مردم گروه گروه از من اسـتقبال کردنـد و بـه مـن 

را باد قبول توبه از سوی خداوند بر تو، تا داده می گفتند: گوا قبول توبه ام مبارکبادی   هءبواسط

نشسته و مردم در گرداگرد شـان  به مسجد رسيدم که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را ديدم،

قرار دارند، طلحة بن عبيداهلل رضی اهلل عنه بسرعت دويده با من مصافحه کرده و به من مبارک 

ش بلند نشد و کعب اين کـار طلحـه رضـی باد گفت، به خدا هيچيک از مهاجرين بجز او از جاي

فراموش نمی نمود. کعب می گويد: چون بر پيامبر صلی اهلل عليه وسلم سالم کـردم اهلل عنه را 

مبارک از شادی می درخشيد فرمود: شادباش به بهتـرين روز از روزی کـه از  هءدر حاليکه چهر

ل اهلل يا از سوی خداوند جل جال مادر زاده شده ای، پس گفتم آيا حکم از نزد شما است يا رسو

له؟ فرمودند: حکم از سوی خدای عزوجل است و چون پيامبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم شـاد 

ما از اين امر آگـاه  هءماهيست و هم هءگمان می کردی پار شان می درخشيد هءمی شدند، چهر

وسلم برای اينکه توبـه ام بوديم، وقتی در برابر شان نشستم گفت: يا رسول اهلل صلی اهلل عليه 

مالم را برای خدا و رسولش صلی اهلل عليه وسلم صدقه دهـم.  هءکامل شود الزم می بينم که هم

قسمتی را نگهدار برايت بهتر است. پس گفتم: حصه  رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمودند: 

 هءخداوند مرا بواسط ه وسلماهلل علي یصلام را که در خيبر دارم نگهميدارم و گفتم يا رسول اهلل 

کمال توبه ام اين است که تا زنده ام جز راست نگويم، بخدا  هءراست گفتن نجات داد و از جمل

ياد کردم هيچکس را نديدم و نمـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز لحظه ای که اين سخن را به 

رحمت خويش قرار داده راست گفتن مثل من وی را مورد انعام و م هءشناسم که خداوند بواسط

يـاد کـردم تـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلباشد، و بخدا سوگند از لحظه ای که اين سخن را به 

امروز عمداً حتی يک دروغ هم نگفتم و از خداوند می خواهم که مرا در آينده هم حفـظ فرمايـد. 

 فرمود: لهمان بود که خداوند ناز

نصار را بخشيد، همان کسانی که در موقع سختی خداوند پيامبر و اصحابش از مهاجر و ا

ز سه تن را که ست، و نيااز وی پيروی کردند )تا رسيد به( همانا خداوند بر آنها رحيم و مهربان 
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فراخی بر آنها تنگ شد، )تا رسيد به ( ای مؤمنان از خـدا  هءنکه زمين با همتخلف ورزيدند تا اي

 669 – 667 بترسيد و قرين راستگويان  باشيد. توبه:

در د کعب گفت: هيچ نعمت از نعمتهايی که خداوند بعد از هدايتم به اسالم ارزانی فرمـو

نيست، و اينکـه بـه ايشـان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنظرم باالتر از راست گفتن من به 

ر دروغ نگفتم تا مانند دروغگويان هالک شوم، خداوند در هنگام نزول وحی بـدترين گفتـار را د

  مورد آنها گفته است، خداوند فرموده است: 

چون بسوی آنها بازگرديد قسم های مؤکد بخدا برای شما ياد کننـد تـا از تخلـف آنهـا 

ان که آنها مردمی پليـد انـد و چشم پوشی کنيد و از آنها اعراض کنيد، پس اعراض کنيد از ايش

آنهـا  ازمی خورند برای شما، تا ايگاه شان دوزخ است در مقابل آنچه کسب کرده اند، سوگند ج

راضی شويد، و اگر شما از آنها راضی شويد، همانا خداوند از گروه فاسـق راضـی نمـی شـود. 

 95،91توبه:

عـذر شـان را  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلکه کار ما سه نفر از آن مردمی که  کعب گفت

رزش خواسـت جـدا قـرار داده بعد از سوگند شان پذيرفت و با آنان بيعت نموده و بر ايشان آم

موضوع ما را بتأخير انداخت  تا اينکـه  خداونـد در ايـن مـورد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشد. 

 حکم خويش را نازل فرمود.

که گفته شده از اينکه ما تخلف  خداوند )بر آن سه نفری که تخلف ورزيدند( مفهوم آنچه

اهلل  یپيامبر صلشيم، بلکه مفهومش اينست که نموديم اين نيست که ما از غزوه تخلف نموده با

ما را يکسو گذاشت و کار ما را از کار کسانی که برايش عذر نموده سـوگند خوردنـد  عليه وسلم

 فت، جدا قرار داد.رپذي

تبـوک روز پنجشـنبه بيـرون  هءدر غـزو اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلدر روايتی آمده که: 

به بيرون شوند. و در روايت ديگر چنـين آمـده اسـت: از شدند و دوست داشتند که روز پنجشن

روز تشريف  نمی آوردند و چون تشريف  می آوردند به مسجد شروع نموده  هءسفرها جز در نيم

 در آن دو رکعت نماز گزارده و سپس در آن می نشستند.

ه واقفـی را از اهـل بـدر رارة بن ربيع هاللی و هـالل بـن اميـش: زهری اشتباه نموده م

 شمرده، در حاليکه چنانچه ابن قيم جوزی اشاره کرده هر دو از اهل بدر نبودند.

 علماء از اين حديث  احکام زيادی را استنباط کرده اند.
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از جمله روا بودن سوگند خودن بـدون اينکـه ايـن امـر از شـخص درخواسـت گـردد، 

 یه وقـتش سـپرپوشاندن هدف هرگاه ضرورتی ايجاب نمايد، افسوس خوردن بر امر خيری ک

شده، و آرزو بردن آنچه  بر آن افسوس مـی خـورد، رد کـردن غيبـت و تـرک اهـل بـدعت، و 

مستحب بودن نماز گزاردن آنکه از سفر می آيد و در آمدن او به مسجد در آغاز قـدوم، و حکـم 

بر حسب ظاهر، و قبول معذرت ها، و فضيلت راستی،  و برگزيدن محبـت خـدا و رسـولش بـر 

ان، و مستحب بودن مژده دادن در هنگام رفع مشکل  و تجديد نعمت، و مصـافحه محبت نزديک

 شکر. هءبا آنکه تازه وارد می شود و برخاستن برايش و مستحب بودن سجد
 

ی الخُزاعـیِّ الحُصـيْنِ بْنِ عِمْرانَ وَعَنْ أبی نُجَيْد بِضَم النُّونِ وَفَتْح الْجيِمِ  -22  اللَّـهُ رَضـِ

يَـا  ت:فقَالَـ ا،امْرأَةً مِنْ جُهينةَ أَتَت رَسُولَ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهِیَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَ أَنَّ عَنْهُمَا

نْ إِليْهَـ قال:فَدَعَا نَبِیُّ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَليَّهَا فَ ی،رسول اهلل أَصَبْتُ حَدّاً فأَقِمْهُ عَلَ  ا،أَحْسـِ

ثُمَّ أَمَرَ بِهَـا  ا،فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُه م،فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِیُّ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ تْ فَأْتِنِیفَإِذَا وَضَعَ

تَوْبـةً  لَقَدْ تَابَـتْ قال: ت،تُصَلِّی عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنَ ر:فَقَالَ لَهُ عُمَ ا.ثُمَّ صلَّى عَلَيْهَ ت،فرُجِم

 لَوْ قُسِمَتْ بَيْن سبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدِينَةِ لوسعتهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنفْسهَا للَّهِ عَزَّ

 م.رواه مسل «وجَل؟،

 از ابونجيد عمران بن حصين خزاعی رضی اهلل عنهما روايت است که: -22

آمده و گفت:  اهلل عليه وسلم یصلود، نزد رسول اهلل گشته ب از جهينه که از زنا حامله زنی

پيـامبر جرمی را مرتکب شدم حکم آن را بر من جاری کـن.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صليا 

ولی او را خواسته فرمود تا به او نيکی کنـد، و چـون وی حملـش را وضـع  اهلل عليه وسلم یصل

 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صـلاين کار را نمود نمايد، او را به حضورشان بياورد. آن شخص هم 

دستور دادند تا لباسهايش را محکم بستند و باز امر نمودند که رجم شود و سپس بـر وی نمـاز 

 گزاردند.

بر زنی که زنـا کـرد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: يا  اهلل عنه یعمر رضحضرت 

ود: همانا اين زن توبه ای کرده که اگر ميان فرم اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلنماز می گزاری؟ 

هفتاد نفر از مردم مدينه قسمت کرده شود برای همه گنجايش دارد. آيا بهتر از ايـن يافتـه ای 

 که جانش را در راه خدا فدا کرد؟

اهلل عليـه  یپيـامبر صـلش: اين حديث دال بر اين می باشد که رجم به امر و در حضور 

شخصاً بدان تعريض نماينـد.  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاينکه صورت پذيرفت بدون  وسلم
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امام شافعی و موافقين وی بر اين استدالل اند که در وقت رجم حضور امـام ضـروری نبـوده و 

 شهودی  که شهادت داده اند هم ضرور نيست که حتماً در رجم حاضر باشند.

مام خودش حاضر می شود و به رجم اما امام ابو حنيفه و امام احمد بر اين عقيده اند که ا

 ابتداء می نمايد. البته هرگاه محکوميت به اقرار خود شخص ثابت گردد.

در رجم )غامديه( حاضر شده و به  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر نسائی آمده که شخص 

جـم رجم شروع نمودند، و لذا حضور شهود نيز الزم بوده بر اينکه بايد آنان شروع و ابتداء بـر ر

 کنند.

و از اين حديث نيز ثابت می گردد که بر کسی که رجم می گردد، بايد امام بـا اشـخاص 

 فاضل و عالم نماز گزارند به گونه ای که بر ديگر مردم نماز گزاده می شود. )مترجم(.

 

لَيْهِ وسَلَّم وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس وأنس بن مالک رَضِی اهلل عنْهُم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَ -23

وَيَتُـوب  ب،وَلَنْ يَمْألَ فَاهُ إِالَّ التُّرَا ن،لَوْ أَنَّ البْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ يَکُونَ لَهُ وادِيا»  قال:

 ه.مُتَّفَقٌ عَليْ «اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که: -23

فرمود: هرگاه فرزند آدم وادی از طال داشه باشد دوست  هلل عليه وسلم ا یرسول اهلل صل

می دارد که دو وادی داشته باشد، و دهان فرزند آدم را جز خاک چيز ديگری هرگز پر نمی تواند 

 هر کس را که بخواهد. هءکرد. و خداوند می پذيرد توب
 

حکُ »  قـال:اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  وَعَنْ أبی هريرة رَضِی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ -24 يَضـْ

 اللَّهُ سبْحَانُه وتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يقْتُلُ أحدُهُمَا اآلخَرَ يدْخاُلَنِ الجَنَّة ، يُقَاتِلُ هَـذَا فـی سـبيلِ اللَّـهِ

 ه.عَلَيْ مُتَّفَقٌ «ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيسْلِمُ فيستشهدُ  ل،فيُقْت

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريرة  -24

فرمود: خداوند می خندد بحال دو مردی که يکی ديگـری اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

را می کشد و هردو به بهشت داخل می گردند، يکی شان در راه خدا جهاد می کند و شهيد مـی 

 سلمان می شود و در راه خدا شهيد می گردد.قاتل را می پذيرد که او هم م هءشود و خدا توب
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 صبرباب  -3
 

  211آل عمران:  يَا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ َوصَابِرُواْ{ قال اهلل تعالی: }

رَاِت وَلَنَبْلُوَنَّکُْم بِشَیٍْء مِّنَ الَْخوفْ وَالُْجوعِ وَنَقٍْص مِّنَ األََموَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَ قال تعالی: }

 655البقرة:  وَبَشِّرِ الصَّاِبرِينَ{

 61الزمر:  إِنَّمَا ُيوَفَّى الصَّابِرُونَ أَْجرَُهم بِغَْيرِ ِحسَابٍ{قال تعالی: }

 43الشورى:  وَلَمَن صََبَر وَغَفَرَ إِنَّ ذَِلکَ لَمِْن عَْزمِ الْأُمُورِ{قال تعالی: }

البقرة:  اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّاَلةِ إِنَّ اللّهَ َمعَ الصَّابِرِينَ{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْقال  تعالی: }

653  

 36محمد:  وَلَنَبْلُوَنَُّکمْ حَتَّى نَعَْلمَ اْلمُجَاهِدِينَ ِمنکُمْ وَالصَّاِبرِينَ وَنَبْلَُو أَْخبَارَکُمْ{قال تعالی: }

 ثيرٌة مَْعرُوفةٌ .وَاآلياتُ فی األمر بالصَّْبر وَبَيانِ َفضْلهِ کَ
 

خداوند می فرمايد: ای کسانی که ايمان آورده ايد صبر کنيد و همديگر را به صبر دعـوت 

 .211نمائيد. آل عمران: 

و هم می فرمايد: همانا شما را به چيزی از ترس و گرسنگی و کمی مالها و جانها و ميـوه 

 655ها آزمايش می کنيم و مژده بده صبر کنندگان را. بقره: 

 61و هم می فرمايد: همانا مزد صبر کنندگان بيشمار داده می شود. زمر:

کارهای مقصود  هءو هم می فرمايد: هر آئينه آنکه صبر کند و بيامرزد همانا اين کار از زمر

 43ايست. شوری: 

و هم می فرمايد: هر آئينه شما را آزمايش می کنـيم تـا مجاهـدين و صـابرين شـما را 

 36ظهور(. محمد: بدانيم. )به علم 
 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى  قال:وعن أبی مَالِکٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم األشْعریِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ  -25

 وَالْحَمْدُ للَّه تَمْألَ الْميزانَ وسُبْحَانَ اهلل والحَمْدُ للَّه تَمْـننِ ن،الطُّهُورُ شَطْرُ اإلِيمَا»  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

والْقُرْآنُ حُجَّةُ لَـکَ  ء،وَالصَّبْرُ ضِيَا ن،والصَّدَقَةُ بُرْهَا ر،أَوْ تَمْأل مَا بَيْنَ السَّموَات وَاألَرْضِ وَالصَّالَةِ نو

 م.رواه مسل «أَوْ مُوبِقُهَا ا،کُلُّ النَّاس يَغْدُو، فَبِائِعٌ نَفْسَهُ فمُعْتِقُه ک.أَوْ عَلَيْ



 48 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 روايت است که: اهلل عنه یرضصم االشعری از ابو مالک حارث بن عا -25

الحمـد هلل ميـزان را پـر  فرمود: پاکی نصف ايمان است. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

می کند و سبحان اهلل و الحمد هلل پر می کنند هردو و يا پر می کنند بين آسـمانها و زمـين را، و 

است و قرآن دليل است بنفع يا بـه  نماز نور و روشنائی است و صدقه دليل است و صبر روشنی

ضرر تو، هر انسان صبح می کند و سپس خويشتن را می فروشد، يکی نفسش را آزاد می کنـد 

 )از عذاب( و ديگری هالکش می کند.
 

ارِ  -21 وَعَنْ أبی سَعيدٍ بْن مَالِک بْن سِنَانٍ الخُدْرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاساً مِـنَ األنصـَ

فَقَالَ لَهُمْ  ه،حَتَّى نَفِد مَا عِنْدَ م،ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُ م،لُوا رَسُولَ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فأَعْطاهُسَأَ

تعْفِفْ يُعِفَّـهُ اهلل وَمَـ م،مَا يَکُنْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أدَّخِرَهُ عَنْکُ»  ه:حِينَ أَنَفَقَ کُلَّ شَیْءٍ بِيَدِ نْ وَمَـنْ يسـْ

بْرِ  ه.وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّ ه،يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّ مُتَّفَـقٌ  «وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصـَّ

 ه.عَلَيْ
 

 از ابو سعيد سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اهلل عنهما روايت است که:  – 21

اهلل عليه  یپيامبر صلچيزی درخواست کرد،  اهلل عليه وسلم یلپيامبر صمردی از انصار از 

حاجت او را برآورد. باز ستوال نمود، باز برايش داد، تا اينکه همهء آنچه که نزد شان بـود  وسلم

تمام شد و بعد از آنکه تمام آنچه را که در دست شان بود نفقه دادند، فرمودنـد: اگـر مـالی در 

يغ نمی کنم، و کسی که ستوال نکند خداوند او را عفيف نگه می دارد، دستم باشد آنرا از شما در

و کسی که خود را به صبر وادارد، خداوند به وی توفيق صبر می دهد، برای هيچکس بخشش و 

 عطائی بهتر و وسيع تر از صبر داده نشده است.

ش: معنای حديث چنين است که آنکـه از سـتوالگری امتنـاع ورزد، خداونـد در عـوض 

آبرويش را حفظ کرده و مشکل فقرش را چاره سازی می کند، و آنکه با نياز به خـدای تعـالی از 

غير او بی نيازی جويد، خداوند به وی می دهد آنچه را که بدان از ستوالگری بی نياز شـود وبـه 

وی غنای نفسی ارزانی می کند و کسی که خود را با ترک ستوال عادت دهد و صبر کند تا رزقی 

وی فرا رسد، خداوند وی را توانائی دهد و وی را برای تحمل سختی ها آماده نموده و کمـک به 

 خدا يار و مددگار وی شود و به مقصودش رسد. 
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قَالَ رَسُولُ اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وَعَنْ أبی يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ  -27

رَّاءُ  ن:وَلَيْسَ ذَلِکَ ألِحَدٍ إِالَّ للْمُـؤْمِ ر،مْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ کُلَّهُ لَهُ خَيْعَجَباً أل» م:وسَلَّ ابَتْهُ سـَ إِنْ أَصـَ

 م.رواه مسل «وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَکَانَ خيْراً لَهُ  ه،شَکَرَ فَکَانَ خَيْراً لَ
 

 روايت است که: عنهاهلل  یرضاز ابو يحيی صهيب بن سنان  -27

فرمود: کار مسـلمان انسـان را بـه شـگفتی و تعجـب وا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

ميدارد. زيرا همهء کارش برای او خير است، و اين امر بـرای هـيچکس جـز مسـلمان ممکـن 

نيست. اگر به وی فراخی و آسانی روی دهد شکر کند، برايش خير است، و اگـر بـه او سـختی 

 کند برايش خير است. برسد هم صبر
 

اهُ  قال:وعنْ أَنسٍ رضِیَ اهلل عنْهُ  -28 لَّم جَعَـلَ يتغشـَّ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ لمَّا ثقُلَ النَّبِیُّ صـَ

فلمَّا  «ليْسَ عَلَى أبيک کرْبٌ بعْدَ اليَوْمِ »  قال:فَ ه،واکَرْبَ أبَتَا ا:الکرْبُ فقَالتْ فاطِمَةُ رَضِیَ اهلل عنْهَ

فلَمَّـا  ه،يَا أَبَتَاهُ إِلَى جبْريـلَ نْنعَـا ه،يا أبتَاهُ جنَّةُ الفِرْدَوْسِ مأوَا ه،يَا أبتَاهُ أَجَابَ ربّاً دعَا ت:مَاتَ قالَ

لَّم  ا:دُفنَ قالتْ فاطِمَةُ رَضِیَ اهلل عَنهَ أطَابتْ أنفسُکُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رسُول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ی.البُخارروَاهُ  ب؟التُّرا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -28

مريض شدند، شدت سکرات موت بـر ايشـان عـارض  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

آنحضـرت گفت: وای بر اين رنج و شدتی که بـر پـدرم اسـت.  اهلل عنها یفاطمه رضمی شد، 

ايشـان وفـات يافتنـد،  فرمود: بعد از امروز بر پدرت رنجی نيسـت، چـون اهلل عليه وسلم یصل

گفت: ای پدرم، که دعوت رب را اجابت نمود، ای پدرم، که جنت  اهلل عنها یفاطمه رضحضرت 

الفردوس جايگاه اوست، ای پدرم که خبر وفاتش را به جبرئيل عليه السالم می رسانيم. چـون 

 ريختيد؟خاک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدفن گرديد گفت: آيا برای تان خوش گذشت که بر 
 

وعنْ أبی زيْد أُسامَة بن زيد حَارثَةَ موْلَى رسُول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وحبَّهِ وابْنِ  -29

 ا،إنَّ ابْنِی قَدِ احتُضِرَ فاشْهدْنَ م:أَرْسلَتْ بنْتُ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ا،حبِّهِ رضـِیَ اهلل عنهُمَ

یْءٍ عِنْـدَهُ بأجَـلٍ مُسـمَّى ،  ذ،إن للَّه مَا أَخَ»  ل:السَّالمَ ويَقُو فأَرسَلَ يقْرِ ُ ولهُ مَا أعْطَى ، وکُلُّ شـَ

فأرسَلَتْ إِليْهِ تُقْسمُ عَلَيْهِ ليأْتينَّها. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْـنُ عُبـادَةَ، وَمُعَـاذُ ابْـنُ  «فلتصْبِر ولتحْتسبْ 

فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  م،وَرِجَالٌ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ت،زَيْدُ بْنِ ثاَبِوَ ب،وَأُبَیُّ بْنَ کَعْ ل،جَبَ
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 ا؟يَا رسُولَ اهلل مَا هَـذَ د:فقالَ سعْ ه،فَفَاضتْ عَيْنا ع،فأقعَدَهُ فی حِجْرِهِ ونَفْسُهُ تَقعْق ی،وسَلَّم الصب

فی قُلُوبِ منْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ » وفی روِايةٍ :  «هُ تعَلَى فی قُلُوبِ عِبَادِهِ هَذِهِ رَحْمةٌ جعلَهَا اللَّ»  فقالَ:

 ه.مُتَّفَقٌ عَلَيْ «وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ منْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ 
 

اهلل  یصلاز اسامة بن زيد بن حارثه، آزاد کرده و دوست و فرزند دوست رسول خدا  -29

 می کند که گفت:روايت  عليه وسلم

کسی را فرستاد که پسرم در حالت نزع قرار دارد، نـزد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدختر 

کسی را فرستاد تا سالم بفرستد و بگويـد: بـرای خـدا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صليائيد. ما ب

ی دارد چيز در نـزد او وقـت معينـ هراست آنچه را که گرفت، و برای خداست آنچه را که داد. و 

بايد وی )مادرش( صبر کند و اجرش را از خدا بخواهد، باز کسی را فرستاد تا او را قسـم دهـد 

برخاستند، سعد بن عباده، معاذ بن جبل، ابی بن  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلکه نزدش بيايد. 

ر هم  هم با ايشان برخاستند، پسر را بـه حضـواهلل عن یرضکعب، زيد بن ثابت و عدهء ديگری 

آوردند، ايشان پسر را در بغل خويش گرفتند در حاليکـه جـانش  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

مضطرب بود و بشدت می زد، ناگهان اشک از چشمان شان جاری شد. سعد گفت: يـا رسـول 

فرمود: اين رحمـت اسـت کـه خداونـد در دل  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاهلل اين چيست؟ 

 بندگان خود نهاده است.

نهاده و همانا خداوند فقط بندگان رحم  و در روايتی، در دل کسی که خواسته از بندگانش

 دلش را مورد مرحمت خويش قرار می دهد.

ش: حديث می رساند که اشکی که از اندوه بدون اختيار از چشم سرازير می شود مـورد 

 بخشش الهی است و منهی عنه جزع فزع و بی صبری است.

ب صورت گرفته به شفقت و رحمت بر خلق اهلل و بـيم از سـنگدلی و چنانچه در آن ترغي

 انجماد چشم.
 

کَـانَ مَلِـکٌ »  قـال:وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -31

إِنِّی قَدْ کَبِرْتُ فَابعَـثْ إِلَـیَّ غُالَمـاً أُعَلِّمْـهُ  ک:مَلِفَلَمَّا کَبِرَ قَالَ لِلْ ر،فيِمَنْ کَانَ قبْلَکُمْ، وَکَانَ لَهُ سَاحِ

مِعَ کَالَمـهُ  ه،فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُالَماً يعَلِّمُ ر،السِّحْ لَکَ رَاهِـبٌ، فَقَعَـدَ إِلَيْـهِ وَسـَ وَکَانَ فی طَريقِـهِ إِذَا سـَ

کَا ذَلِـکَ إِلَـى  ه،فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَ ه،دَ إِلَيْوَکَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَ ه،فأَعْجَب فَشـَ

 ر.وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَکَ فَقُلْ: حَبَسَنِی السَّاح ی،حبَسَنِی أَهْل ل:إِذَا خَشِيتَ السَّاحِر فَقُ قال:الرَّاهِبِ ف
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ت النَّـاس فحَ قدْ عظِيمَة دابَّةٍ عَلَى أتَى إذْ ذَلِکَ عَلَى هُو فَبيْنَمَا       اليـوْمَ أعْلَـمُ  قـال:بَسـَ

اللهُمَّ إنْ کان أمْرُ الرَّاهب أحَبَّ إلَيْکَ مِنْ أَمْرِ  قال:فأخَذَ حجَراً ف ل؟السَّاحِرُ أفْضَل أم الرَّاهبُ أفْض

 ه.اهب فـأخبَرفرَماها فقتَلَها ومَضى النَّاسُ، فأتَى الرَّ س،السَّاحِرِ فاقتُلْ هَذِهِ الدَّابَّة حتَّى يمْضِیَ النَّا

قدْ بلَغَ مِنْ أمْرکَ مَا أَرَى ، وإِنَّـکَ سـتُبْتَلَى ، فـإنِ  ی،أىْ بُنیَّ أَنْتَ اليوْمَ أفْضلُ منِّ ب:فقال لهُ الرَّاه

 ء.ويـدَاوی النَّـاس مِـنْ سـائِرِ األدوَا ص،وکانَ الغُالمُ يبْر ُ األکْمةَ واألبـر ی،ابْتُليتَ فَالَ تدُلَّ عل

 ی،ما ههُنَا لک أجْمَعُ إنْ أنْتَ شـفَيْتن قال:للملِکِ کانَ قدْ عمِىَ، فأتَاهُ بهداياَ کثيرَةٍ ففَسَمعَ جلِيسٌ 

فا فـآمَنَ  ک،فقال إنِّی ال أشفِی أحَداً، إِنَّمَا يشْفِی اهلل تعَالى، فإنْ آمنْتَ بِاللَّهِ تعَالَى دعوْتُ اهلل فشـَ

مـنْ ردَّ  ک:المَلِکَ فجَلَس إليْهِ کما کانَ يجْلِسُ فقالَ لَهُ المَلـ باللَّه تعَالى فشفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فأتَى

فأَخَذَهُ فلَمْ يزلْ يُعذِّبُهُ حتَّى  ،رَبِّی وربُّکَ اهلل قال:، ی؟قَالَ: ولکَ ربٌّ غيْرِ ی.ربِّ قال:علَيْک بصَرک؟ 

حْرِک مَـا تبْـر ُ األکمَـهَ أىْ بُنَیَّ قـدْ  ک:فقال لهُ المَل م،دلَّ عَلَى الغُالَمِ فجئَ بِالغُالَ بَلَـغَ مـنْ سـِ

إنَّما يشْفی اهلل تَعَالَى، فأخَذَهُ فَلَـمْ يـزَلْ يعذِّبُـهُ  ا،إِنَّی ال أشْفی أَحَد قال:واألبرَصَ وتَفْعلُ وَتفْعَلُ ف

ار  ه:فجِئ بالرَّاهِبِ فقيل لَ ب،حتَّى دلَّ عَلَى الرَّاه ع ارجَعْ عنْ دِينکَ، فـأبَى ، فـدَعا بالمنْشـَ فوُضـِ

ارجِعْ عنْ دينِـکَ  ه:ثُمَّ جِئ بجَلِيسِ المَلکِ فقِلَ لَ ه،المنْشَارُ فی مفْرقِ رأْسِهِ، فشقَّهُ حتَّى وقَعَ شقَّا

ارجِـعْ  ه:ثُمَّ جئ بالغُالمِ فقِيل لَـ ه،فشقَّهُ به حتَّى وقَع شقَّا ه،فأبَى ، فوُضِعَ المنْشَارُ فی مفْرِقِ رَأسِ

اذهبُوا بِهِ إِلَى جبَلِ کَـذَا وکـذَا فاصـعدُوا بِـهِ  قال:فعَهُ إِلَى نَفَرٍ منْ أصْحابِهِ ففأبَى ، فدَ ک،عنْ دينِ

 قـال:فـإذَا بلغتُمْ ذروتهُ فإنْ رجعَ عنْ دينِهِ وإِالَّ فاطرَحوهُ فذهبُوا به فصعدُوا بـهِ الجَبَـل ف ل،الجب

مـا  ک:فقالَ لَهُ المَل ک،وجَاءَ يمْشی إِلَى المَلِ ،افرجَف بِهمُ الجَبَلُ فسَقطُو ت،اللَّهُمَّ اکفنِيهمْ بمَا شتْ

اذهبُوا بِـهِ فـاحملُوه  قال:کفانيهِمُ اهلل تعالَى ، فدفعَهُ إِلَى نَفَرَ منْ أصْحَابِهِ ف قال:ف ک؟فَعَلَ أَصحَاب

اللَّهُمَّ اکفنِيهمْ بمَا  قال:ففذَهبُوا بِهِ  ه،فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ وإالَّ فَاقْذفُو ر،فی قُرقُور وَتَوسَّطُوا بِهِ البحْ

 ک؟ما فَعَلَ أَصـحَاب ک:فقالَ لَهُ الملِ ک.وجَاءَ يمْشِی إِلَى المَلِ ا،فانکَفَأَتْ بِهِمُ السَّفينةُ فغرِقو ت،شِتْ

 و؟مـا هُـ قـال: ه.کفانِيهمُ اهلل تعالَى . فقالَ للمَلِکِ إنَّک لسْتَ بقَاتِلِی حتَّى تفْعلَ ما آمُرکَ بِ قال:ف

ثُمَّ ضعِ السَّهْمِ  ی،ثُمَّ خُذ سهْماً مِنْ کنَانتِ ع،وتصلُبُنی عَلَى جذْ د،تجْمَعُ النَّاس فی صَعيدٍ واح ل:قا

فجَمَع النَّاس  ی.فإنَّکَ إذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ قَتَلْتنِ ی،بسْمِ اللَّهِ ربِّ الغُالَمِ ثُمَّ ارمِنِ ل:فی کَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُ

ثُمَّ وضَعَ السَّهمَ فی کبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ  ه،ثُمَّ أَخَذَ سهْماً منْ کنَانَتِ ع،صلَبَهُ عَلَى جذْو د،فی صَعيدٍ واحِ

فقَـالَ  ت.فَوضَعَ يدَهُ فی صُدْغِهِ فمَـا ه،ثُمَّ رمَاهُ فَوقَعَ السَّهمُ فی صُدْغِ م،بِسْم اللَّهِ رَبِّ الغُال قال:

قـدْ  ک.أَرَأَيْت ما کُنْت تحْذَر قَدْ وَاللَّه نَزَلَ بِک حَذرُ ه:تِىَ المَلکُ فَقِيلُ لَفَأُ م،آمَنَّا بِرَبِّ الغُالَ س:النَّا

مَنْ لَمْ يرْجَـعْ عـنْ  قال:فأَمَرَ بِاألخدُودِ بأفْوَاهِ السِّکک فخُدَّتَ وَأضْرِمَ فِيها النيرانُ و س.النَّا آمنَ
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فَتقَاعَسَت أنْ تَقعَ  ا،وا حتَّى جَاءتِ امرَأَةٌ ومعَهَا صَبِیٌّ لهَففعَلُ م،اقْتَح ه:دينِهِ فأقْحمُوهُ فِيهَا أوْ قيلَ لَ

 م.روَاهُ مُسْلَ «يا أمَّاهْ اصبِرِی فَإِنَّکَ عَلَی الحَقِّ  م:فقال لَهَا الغُالَ ا،فِيهَ
 

 فرمود:  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلروايت است که  اهلل عنه یرضاز صهيب  -31

اهی بود، ساحری داشت. چون پير شد به شاه گفت که من پير در زمان قبل از شما پادش

م پسری را برايم بفرست تا وی را تعليم سحر دهم، شاه هم پسری را نزدش فرستاد تـا ه اشد

ر دهد در رهگذار اين پسر، راهبی وجود داشـت کـه ايـن پسـر نـزدش مـی وی را تعليم سح

به راهب شکايت کرد، راهب گفـت: نشست و چون پيش ساحر می آمد ساحر او را می زد، وی 

چون از ساحر ترسيدی بگو که خانواده ام مرا نگه داشته اند، چون از خانواده ات ترسيدی بگـو 

ساحر مرا نگه داشت. در اين اثناء او با حيوان بزرگی روبرو شد که مانع مردم شده بود با خـود 

 گفت: امروز می دانم که ساحر بهتر است يا راهب؟

ا برداشته و گفت: بار خـدايا  اگـر کـار راهـب از کـار سـاحر در نـزدت سپس سنگی ر

پسنديده تر است، اين حيوان را بکش تا مردم بروند بعداً سنگ را انداخته و حيوان را کشـت و 

مردم رفتند. او نزد راهب آمده جريان را برايش گفت. راهب گفـت: پسـرکم تـو امـروز از مـن 

مشاهده می کنم حتماً خداوند ترا آزمايش مـی کنـد و اگـر بهتری، کارت بجايی رسيده که من 

 آزمايش شدی مرا به کسی معرفی مکن.

اين پسر، کور مادرزاد و پيس مادرزاد را شفا داده مردم را از ديگر امـراض  درمـان مـی 

نزدش آمـده  ف کور شده بود با هدايای زيادنمود. مردی از هم نشينان شاه که مدتی به اين طر

مرا شفا دهی، همهء اين اموال را به تو می دهم. پسر گفت: من کسـی را شـفا نمـی گفت: اگر 

دهم، بلکه خداوند شفا می دهد. اگر تو به خدای تعالی ايمان آوری از خدا می خـواهم تـا تـو را 

شفا دهد. آن شخص به خدای تعالی ايمان آورده شفا يافت و نزد شـاه آمـد و مثـل سـابق در 

وی گفت: چه کسی دو باره بينائيت را برای تو پس داد؟ مـرد گفـت حضورش نشست. شاه به 

 خدای من. شاه گفت: آيا تو غير از من خدائی داری؟

مرد گفت: اهلل خدای من و تو است. شاه وی را گرفته شکنجه نمود تا اينکـه پسـرک را 

ه کـور و نشان داد. پسر را آوردند. شاه به وی گفت: پسرکم آگاهی تو در سحر بجايی رسيده ک

 پيس را شفا می دهی و چنين و چنان می کنی؟



 53 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

پسرک گفت: من کسی را شفا نمی دهـم. شـفا دهنـده اهلل اسـت. شـاه وی را گرفتـه 

. راهب را آوردند. شاه به راهب گفـت: از ديـن خـود شکنجه نمود تا اينکه راهب را معرفی کرد

شته او را دو شق نمودنـد کـه برگرد، راهب نپذيرفت، شاه اره خواست اره را بر فرق سرش گذا

شقه هايش  افتاد سپس همنشين شاه آورده شد و به وی گفته شد، که از دينت برگرد، ولـی او 

امتناع ورزيد. اره را بر فرق سرش گذاشتند و او را با اره شق کردند، که شقه هايش بـر زمـين 

نپذيرفت. او را به گروهـی افتاد. سپس پسرک  را آوردند و به وی گفتند که از دينت برگرد، ولی 

از يارانش داد و گفت: او را به کوه فالن و فالن برده به کوه باال کنيد، چون به قله رسـيديد اگـر 

 از دينش برگشت خوب، ورنه او را از آنجا بياندازيد. آنها او را به کوه برده باال نمودند.

ر. کوه لرزيد و آنها مردند. وی گفت: خدايا به هر نحوی که می دانی مرا از شر شان باز دا

و وی نزد شاه آمد. شاه گفت: همراهانت کجا شدند. پسر گفت: خداوند مرا از شر شـان حفـظ 

فرمود. شاه باز او را به دست چند نفر از يارانش داده گفت: او را برده در کشتی سـوار کـرده  و 

ا بياندازيـد. او را بردنـد. او به وسط دريا ببريد، اگر از دينش  بازگشت خوب، ورنه او را به دريـ

گفت: خدايا مرا هر طوری که خواهی از شر شان در امان بدار. کشتی شـان سـر نگـون شـد و 

آنان همه غرق گرديدند. باز نزد شاه آمد، شاه گفت: همراهانت چه شدند؟ پسرک گفت: خداوند 

چه می گـويم عمـل مرا از شرشان حفظ کرد و برای شاه گفت: تو قاتل من نخواهی شد تا به آن

کنی. شاه گفت: آن چيست؟ او گفت: همهء مردم را در يک زمين همـوار جمـع کنـی و مـرا بـه 

در وسط کمان بگذار و بعد بگو بنام  شاخهء خرما بدار کشی، سپس تيری از تيردانم کشيده آنرا

شـی. وی اهلل پروردگار بچه و پس از آن مرا بزن. اگر اين کار را انجام دهی مرا مـی تـوانی بک

يده و تيری از تيردانش کشدرخت خرما بدار  هءمردم را در يک زمين جمع نموده و او را بر شاخ

و سپس تير را رها کرد. تير در بنام اهلل خداوند اين پسر گرفته  در وسط کمان گذاشته و گفت: 

نرمی گوش پسر اصابت کرده و پسر دستش را بر نرمی گوشش گذاشته ومرد. مـردم گفتنـد: 

يمان آورديم به خدای اين پسر. مردم نزد شاه آمدند و به او گفتند: ديدی از آنچه می ترسيدی ا

ها گودالهـا درسـت آوردند. شاه دستور داد که در ابتدای کوچه  نمردم ايما بسرت آمد، و همهء

کنند، اين کار عملی شد و در آن آتش افروخته شد و گفت: کسی از دينش بـر نگـردد او را بـه 

يا اينکه بوی می گفتند: در آ! همه اين کار را کردند تا اينکه زنی بـا پسـر  يددر در آن بيندازر زو

کوچکش رسيد و توقف کرد از اينکه به آن درايد. پسر برايش گفت: ای مادر صابر بـاش زيـرا 

 تو برحقی.
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عَلَيْهِ وسَلَّم بِامْرَأَةٍ تَبْکِی عِنْدَ قَبْرٍ  مَرَّ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ قال: عَنْهُ اللَّهُ رَضِی أَنَسٍ وَعَنْ -36    

 ا:فَقيـلَ لَهـ ه،فَإِنِّکَ لَمْ تُصَبْ بمُصِيبتى، وَلَمْ تعْرفْ ی،إِلَيْکَ عَنِّ ت:فَقَالَ «اتَّقِی اهلل وَاصْبِرِی » قال:فَ

 ن،فلَـمْ تَجِـد عِنْـدَهُ بَـوَّابي م، عَلَيْهِ وسَلَّفَأَتتْ بَابَ النَّبِّی صَلّى اهللُ م،إِنَّه النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 متفقٌ عليه. «إِنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ األولَى »  قال:ف ک،لَمْ أَعْرِفْ ت:فَقال

 . «تَبْکِی عَلَى صَبیٍّ لَهَا »  م:وفی رواية لمُسْل
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز انس  -36

ليه وسلم از کنار زنی گذشتند که در برابر قبری می گريست، فرمودنـد: پيامبر صلی اهلل ع

ای زن از خدا بترس و صبر کن، آن زن گفت: از من دور شو، زيرا تو به مصيبتم گرفتـار نشـده 

ای. پيامبر صلی اهلل عليه و سلم را نشناخت. به او گفته شد که اين شخص پيامبر صلی اهلل عليه 

هء خانهء آنحضرت صلی اهلل عليه وسـلم آمـده و دربانـان در کنـار آن وسلم است. وی به آستان

فرمـود: صـبر در برابـر  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلنيافت و گفت: ببخشيد شما را نشناختم. 

 مصيبت بهتر است.

 و در روايتی در مسلم آمده که آن زن بر طفلش می گريست.
 

يَقولُ اللَّـهُ »  قال:رَسُولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  وَعَنْ أبی هَرَيرَةَ رَضی اللَّه عنه أَنَّ -32

رواه  «نَّـة تَعَالَى: مَا لِعَبْدِی المُؤْمِنِ عِنْدِی جَزَاءٌ إِذَا قَبضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبهُ إِالَّ الجَ

 ی.البخار
 

 که: روايت است اهلل عنه یرضاز ابو هريرة  -32

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود: خداوند می فرمايد: هرگاه محبوب بندهء مـؤمنم از 

 اهل دنيا را از او بگيرم و او محض برايم صبر نمايد، جزايی در نزدم جز بهشت ندارد.
 

لَّ -33 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ أَلَتْ رسـولَ اللَّـه صـَ م عَـن وعَنْ عائشَةَ رضی اللَّهُ عنها أنَهَا سـَ

ا ن،الطَّاعو فَجَعَلَـهُ اللَّـهُ تعـالَى رحْمـةً  ء،فَأَخبَرَهَا أَنَهُ کَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللَّه تعالى عَلَـى مـنْ يَشـَ

يبُهُ ن،للْمُؤْمنِي إاِلَّ  فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فی الطَّاعُون فَيَمْکُثُ فی بلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ الَ يُصـِ

 ی.رواه البخار« مَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِالَّ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ 
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت است که: -33
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وی از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در بارهء طاعون پرسيد. آنحضرت صلی اهلل عليـه 

که خداوند آنرا بر کسی که می خواست نازل وسلم وی را با خبر ساختند که طاعون عذابی بوده 

می نمود. و خداوند آنرا برای مؤمنان رحمت قرار داده است. پس هر بندهء که در برابر طـاعون 

قرار گيرد و در شهر خويش صبر نموده از خدا مزد بطلبد و بداند که به وی جز آنچه که خداونـد 

 د شهيد را ارزانی می دارد.برايش نوشته نمی رسد، مگر اينکه خداوند به وی مز
 

لَّم يقـو قال:وعَنْ أَنسٍ رضی اللَّه عنه  -34 إنَّ »  ل:سَمِعْتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

تُهُ مِنْهُمَـا الْجنَّـةَ  :قالاللَّه عَزَّ وجَلَّ  رواه  ه،يُريـدُ عينيْـ «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِی بحبيبتَيْهِ فَصـبَرَ عَوَّضـْ

 ی.البخار
 

 از انس رضی اهلل عنه روايت است که گفت: -34

از رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم شيدم که فرمود: خداوند عزوجل مـی فرمايـد: هرگـاه 

بندهء را به فقدان دو حبيبش ابتالء کنم )نور دو چشمش را بگيرم( و صبر کند در عـوض آن بـه 

 وی بهشت می دهم.
 

قالَ لِی ابْنُ عبَّاسٍ رضی اللَّهُ عنهُمَا أال أريکَ امْرَأَةً مِن  ال:قوعنْ عطاءِ بْن أَبی رَباحٍ  -35

لَّم فقالَـ قال:بلَى ،  ت:فَقُل ة؟أَهْلِ الجَنَّ إِنِّـی  ت:هذِهِ المْرأَةُ السوْداءُ أَتَتِ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

شتْتِ صَبَرْتِ ولکِ الْجنَّةُ، وإِنْ شِتْتِ دعَـوْتُ  إِن»  قال:فَادْعُ اللَّه تعالى لِی  ف،وإِنِّی أَتکَشَّ ع،أُصْرَ

 ا.فَـدَعَا لَهَـ ف،فَادْعُ اللَّه أَنْ ال أَتکشـَّ  ف،إِنِّی أَتَکشَّ ت:فَقال ر،أَصْب ت:فقَال «اللَّه تَعالَى أَنْ يُعافِيَکِ 

 ه.متَّفقٌ عليْ
 

 از عطاء بن ابی رباح رحمة اهلل عليه روايت است که: -35

 بمن گفت: آيا به تو زنی را از اهل بهشت نشان بدهم؟ ی اهلل عنهماابن عباس رض

آمده و گفت: من به  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفتم: بلی! گفت: اين زن سياه به حضور  

 مرض صرع  گرفتار می شوم و بعضی از بدنم ظاهر می شود و برای من دعا کن.

وض آن بهشت بر کنی، برايت در عفرمود: اگر بخواهی ص اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

از خداوند بخواهم که ترا تندرست نمايد. آن زن گفت: صبر مـی کـنم. و  است و اگر می خواهی

اهلل عليه  یآنحضرت صلگفت: بعضی بدنم ظاهر می شود از خداوند بخواه که بدنم ظاهر نشود. 

 برايش دعا کرد. وسلم
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کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلى رسولِ  قال:ه بنِ مسْعُودٍ رضیَ اللَّه عنه وعنْ أَبی عبْدِ الرَّحْمنِ عبْدِ اللَّ -31

ضَرَبُهُ قَوْمُهُ فَأَدْمـوْهُ  م،صلواتُ اللَّهِ وسَالَمُهُ عَليْه ء،اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يحْکیِ نَبيّاً من األَنْبِيا

 ه.متفقٌ عَلَيْ «لِقَوْمی فإِنَّهُمْ ال يعْلمُونَ  اللَّهمَّ اغْفِرْ»  ل:يقُو ه،وهُو يمْسحُ الدَّم عنْ وجْهِ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مسعود  -31

نظر می کنم در حاليکه! او از پيامبری از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگويی اآلن من بسوی 

به خـونش کردنـد و او  پيامبران صلواة اهلل عليهم حکايت می کند که قومش او را زدند و آغشته

 خون را از چهره اش پاک می کرد و می گفت: خداوندا قومم را بيامرز، زيرا آنها نمی دانند.
 

لَّم  -37  قـال:وَعنْ أَبی سَعيدٍ وأَبی هُرَيْرة رضی اللَّه عَنْهُمَا عن النَّبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

اکُها  م،بٍ وَالَ هَمٍّ وَالَ حَزَن وَالَ أَذًى وَالَ غمَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَالَ وَصَ» وْکَةُ يُشـَ حتَّى الشـَّ

 ه.متفقٌ علي «إِالَّ کفَّر اللَّه بهَا مِنْ خطَايَاه 
 

 از ابو سعيد و ابو هريرة رضی اهلل عنهما روايت است که: -37

ت و فرمود: هيچ خسـتگی و مرضـی، غـم و انـدوه و اذيـ اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

لـه در الشکنجه به مسلمان نمی رسد حتی خاری که بپايش می خلد، مگر اينکه خداوند جـل ج

 برابر آن گناهانش را می آمرزد.
 

لَّم وَهُـو  قال:وعن ابْن مسْعُود رضی اللَّه عنه  -38 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ دَخلْتُ عَلى النَبیِّ صـَ

أَجَلْ إِنِّی أُوعَکُ کَمَـا يُوعَـکُ رَجُـالنِ »  قال:وعکُ وَعْکاً شَدِيداً يُوعَکُ فَقُلْتُ يا رسُولَ اللَّه إِنَّکَ تُ

أَجَلْ ذَلک کَذَلک مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى ، شوْکَةٌ فَمَـا »  قال: ن؟ذلک أَنَّ لَکَ أَجْريْ ت:قُلْ «مِنْکُم

 متفقٌ عليه. «کَمَا تَحُطُّ الشَّجرةُ وَرقَهَا  وَحطَّتْ عنْهُ ذُنُوبُهُ ه،فوْقَهَا إالَّ کَفَّر اللَّه بهَا سيتات
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عبد الرحمن عبد اهلل بن مسعود  -38

وارد شدم در حاليکه ايشان تب کـرده بودنـد، گفـتم: يـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبر 

د شما تب می کنم. گفتم: ايـن رسول اهلل! شما سخت تب کرده ايد. فرمود: بلی من برابر دو مر

برای آنست که شما دو اجر دريافت می کنيد؟ فرمود: بلی همـين طـور اسـت. هـيچ مسـلمانی  

نيست که اذيتی بوی برسد خار و بـاالتر از آن، مگـر اينکـه خداونـد در برابـر آن گناهـانش را 

 بخشيده و کم می کند، مثل درختی که برگهايش می ريزد.
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مَنْ يُـرِدِ »  م:قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:يرة رضیَ اللَّهُ عنه وعنْ أَبی هُرَ -39

 ی.: رواه البخار «اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريرة  -39

باشـد، او  فرمود: کسی که خداوند ارادهء خير به او داشته اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 ."بدنی، مالی و يا زندانی شدن "را به مصيبتی گرفتار سازد
 

لَّ قال:وعَنْ أَنَسٍ رضی اللَّهُ عنه  -41 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ال يتَمنـينَّ »  م:قال رسولُ اللَّه صـَ

ينی مـا کَانَـت الْحيـاةُ خَيـراً لِـی اللَّهُمَّ أَحْ ل:فَإِنْ کَانَ ال بُدَّ فاعالً فليقُ ه،أَحدُکُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَ

 ه.متفق علي «وتوفَّنی إِذَا کَانَتِ الْوفاَةُ خَيْراً لِی 
 

 روايت است که:  اهلل عنه یرضاز انس  -41

فرمود: هيچکدام از شما بواسـطهء مرضـی کـه بـه وی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نی ايد بگويد: خدايا مرا زنده بدار تا زمـارسيده مرگ را طلب نکند. گر حتما اين کار را می کند ب

 بميران زمانی که مرگ برايم بهتر است. که زندگی برايم بهتر است و 
 

لّى  قال:وعنْ أبی عبدِ اللَّهِ خَبَّابِ بْن األَرتِّ رضیَ اللَّهُ عنه  -46 شَکَوْنَا إِلَى رسولِ اللَّـهِ صـَ

قَـد  قال:فَ ا؟أَال تَسْتَنْصرُ لَنَا أَال تَدْعُو لَنَ ا:لَهُ فی ظلِّ الْکَعْبةِ ، فَقُلْنَ اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُو مُتَوسِّدٌ بُردةً

ثمَّ يُؤْتِى بالْمِنْشارِ فَيُوضَعُ علَـى  ا،کَانَ مَنْ قَبْلکُمْ يؤْخَذُ الرَّجُلُ فيُحْفَرُ لَهُ فی األَرْضِ فی جْعلُ فِيهَ

 ه،ما يَصُدُّهُ ذلکَ عَـنْ دِينِـ ه،مْشاطِ الْحديدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعظْمِويُمْشطُ بِأَ ن،رَأْسِهِ فيُجعلُ نصْفَيْ

واللَّه ليتِمنَّ اللَّهُ هَذا األَمْر حتَّى يسِير الرَّاکِبُ مِنْ صنْعاءَ إِلَى حَضْرمْوتَ ال يخـافُ إِالَّ اهلل والـذِّئْبَ 

 ی.رواه البخار «ولکِنَّکُمْ تَسْتَعْجِلُونَ  ه،عَلَى غنَمِ

 . «وهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرْدةً وقَدْ لقِينَا مِنَ الْمُشْرکِين شِدَّةً » وفی رواية : 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عبد اهلل خباب بن ارت  -46

شکايت کردم در حاليکه ايشان بردی )پتو( پوشـيده و در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبه 

چرای برای ما طلب نصرت نمی کنيد و چرا برای مـا دعـا نمـی  سايهء خانهء کعبه بودند، گفتم:

کنيد؟ فرمودند: در گذشته مرد )مسلمان( گرفته شده و در گودالی کـه در زمـين بـرای او حفـر 
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کرده بودند نهاده می شد، سپس اره بر سرش گذاشته شده و دو قسمت می شد، و سيخ هـای 

می کردند، او و وجودش را با آن سـيخ هـا  داغ شدهء آهنی را در زير گوشت و استخوانش فرو

شانه می کردند. با آن همه او را از دينش باز نمی داشت. بخدا سوگند هر آينه خداوند اين دين 

را به کمال خواهد رساند بنحوی که سواره از صنعاء به حضرموت برود و جز خدا و خطر گرگ بر 

 گوسفندانش از چيزی نهراسد، ولی شما شتاب زده ايد.

و در روايتی آمده که ايشان بردی )لباس خط خط( را پوشيده بودند و ما هم از مشـرکين 

 اذيت و سختی ديده بوديم.
 

لّى اهللُ  قال:وعن ابن مَسعُودٍ رضی اللَّه عنه  -42 لمَّا کَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثر رسـولَ اللَّـه صـَ

نٍ عَلَيْهِ وسَلَّم نَاساً فی الْقِسْمَةِ : فأَعْطَى األَ قْرعَ بْنَ حابِسٍ مائةً مِنَ اإلِبِلِ وأَعْطَى عُييْنَةَ بْـنَ حِصـْ

واللَّـهِ إنَّ هَـذِهِ  ل:وأَعطى نَاساً منْ أشرافِ الْعربِ وآثَرهُمْ يوْمتِذٍ فی الْقِسْمَةِ . فَقَالَ رجُ ک،مِثْلَ ذلِ

 م،ه ألُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّفَقُلْتُ: واللَّ ه،وما أُريد فِيهَا وَجهُ اللَّ ا،قِسْمةٌ ما عُدِلَ فِيه

فَمنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يعـدِلِ اللَّـهُ »  قال:ثُمَّ  ف.فتغَيَّر وَجْهُهُ حتَّى کَانَ کَالصِّرْ ل،فأتيتُهُ فَأخبرته بِما قا

فَقُلْتُ: ال جـرمَ ال أَرْفـعُ إلَيـه  «ذَا فَصبرَ يرحَمُ اللَّهُ موسى قَدْ أُوْذِیَ بِأَکْثَرَ مِنْ هَ قال:ثم  ه؟ورسُولُ

 ه.متفقٌ علي بعْدها حدِيثاً.
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عده ای را در تقسـيم برگزيدنـد بـه اقـرع بـن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر روز حنين 

هء از اشراف قـريش، در آن روز حابس و عيينه بن حصن هر کدام صد شتر دادند و هم برای عد

آنان را در تقسيم اختيار نمودند، مردی گفت: بخدا اين قسمتی است که در آن عـدالت رعايـت 

 اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلنشده و هدف از آن رضای خدا نبوده است. من گفتم: بخدا من 

چهـرهء مبـارک تغييـر  . همان بود که خدمت شان آمده ايشان را با خبر کـردم.را خبر می کنم

يافته و صورت مبارک برافروخت و گلگون شد، فرمود: هرگاه خدا و رسولش عدالت نکنند، پس 

چه کسی عدالت می کند؟ و باز گفت: خدا بر موسی عليه السالم رحمت کند هـر آينـه بـيش از 

 اين اذيت شد و صبر کرد. گفتم البته بعد از اين هيچ سخن را به ايشان نمی رسانم.
 

لَّ قال:وعن أنس رضی اللَّه عنه  -43 إِذَا أَرَادَ اللَّـهُ »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

وإِذَا أَرَادَ اللَّه بِعبدِهِ الشَّرَّ أمسَکَ عنْهُ بذَنْبِهِ حتَّى يُوافِیَ بـهِ  ا،بعبْدِهِ خَيْراً عجَّلَ لَهُ الْعُقُوبةَ فی الدُّنْيَ

 . «ةِ يَومَ الْقِيام
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وإِنَّ اللَّـه تعـالى إِذَا  ء،إِنَّ عِظَمَ الْجزاءِ مَعَ عِظَـمِ الْـبال»  م:وقَالَ النبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

رواه الترمذی وقَـالَ: حـديثٌ  «ومَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ  ا،فَمنْ رضِیَ فلَهُ الرضَ م،أَحَبَّ قَوماً ابتالهُ

 ن.حس
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فرمود: هرگاه خداونـد بـه بنـده اش ارادهء خيـر نمايـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

عذابی را در دنيا بر وی عارض سازد، و هرگاه خداوند بر بنده اش ارادهء شر کند عقوبت خود را 

اهلل عليـه  یت صـلآنحضـراز او باز دارد تا اينکه در قيامت او را به عذاب خويش گرفتـار کنـد. 

فرمود: همانا پاداش بزرگ در برابر ابتالی بزرگ است و چون خداوند گروهـی را دوسـت  وسلم

خدا از او راضی می شود و هـر  "ابتالی خدا"بدارد آنها را آزمايش می کند و آنکه راضی شود به 

 که ناخشنود شود، خداوند از او ناخشنود گردد.
 

تَک قال:نه وعنْ أَنَسٍ رضی اللَّه ع -44 فخـرج  ی،کَانَ ابْنٌ ألبی طلْحةَ رضی اللَّه عنه يَشـْ

ب ی؟ما فَعَلَ ابنِ قال:فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحةَ  ی،أبُو طَلْحة ، فَقُبِضَ الصَّبِ  ی:قَالَت أُمُّ سُلَيْم وَهِیَ أُمُّ الصـَّ

فَلَمَّا  ی،وارُوا الصَّب ت:ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فرغَ قَالَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ، ن،هو أَسْکَنُ مَا کَا

 م،نَعَـ قـال: ة؟أَعرَّسْتُمُ اللَّيْلَ»  أَصْبحَ أَبُو طَلْحَة أَتَى رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَأَخْبرهُ، فَقَالَ:

لّى اهللُ  فَولَدتْ غُالماً فقَالَ «اللَّهمَّ بارکْ لَهُما »  قال: لِی أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حتَّى تَأَتِیَ بِهِ النبـیَّ صـَ

لّى اهللُ  م،نع قال: « ء؟أَمعهُ شْی» قال:ف ت،وبَعثَ مَعهُ بِتمْرَا م،عَلَيْهِ وسَلَّ تَمراتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِـیُّ صـَ

متفـقٌ فی فی الصَّبیِّ ثُمَّ حَنَّکَه وسمَّاهُ عبـدَ اللَّـهِ ثُمَّ أَخذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا  ا،عَلَيْهِ وسَلَّم فَمضَغَهَ

 ه.علي

فَرَأَيْتُ تَسعة أَوْالدٍ کلُّهُمْ قـدْ  ر:فَقَالَ رجُلٌ منَ األَنْصاقال ابْنُ عُيَيْنَة :  ی:وفی روايةٍ للْبُخَار

 د.يعْنِی مِنْ أَوْالدِ عَبْدِ اللَّه الْموْلُو ن،قَرؤُوا الْقُرْآ

ال تُحَدِّثُوا أَبَـا طَلْحَـةَ  ا:فَقَالَتْ ألهْلِهَ م،ماتَ ابْنٌ ألبِی طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْ م:مسلِوفی روايةٍ ل

ثُمَّ تَصنَّعتْ لهُ أَحْسنَ ما کانـتْ  ب،فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَکَلَ وشَرِ ه،بابنِهِ حتَّى أَکُونَ أَنَا أُحَدِّثُ

فَلَمَّا أَنْ رأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعِ وأَصَابَ مِنْها قَالتْ: يا أَبَا طلْحةَ ، أَرَايْـتَ لَـوْ  ا،فَوقَعَ بِهَ ک،تَصَنَّعُ قَبْلَ ذل

بْ  ت:فَقَالَـ ،ال قال:ألَهُمْ أَنْ يمْنَعُوهَا؟  م،أَنَّ قَوْماً أَعارُوا عارِيتهُمْ أَهْل بيْتٍ فَطَلبوا عاريَتَهُ فاحتسـِ

فَانْطَلَقَ حتَّى أَتَى رسولَ  ی،ترکتنِی حتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبرتِنی بِابْن قال:مَّ ثُ ب،فغَضِ قال: ک.ابْنَ
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بَارکَ اللَّه لکُما »  م:فَقَالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ن،اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فأخْبَرهُ بما کَا

 « .فی ليْلتِکُما 

وکَانَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی سـفَرٍ وهِـی مَعَـهُ وکَـانَ  قال: ت،لَفحم قال:    

نَـةِ ، رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا أَتَى الْمَدِينَةِ مِنْ سَفَرٍ الَ يَطْرُقُها طُرُوقاً فَـدنَوْا مِـنَ الْمَدِي

يقُولُ  قال: م.هَا أَبُو طلْحَةَ ، وانْطلَقَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّفَاحْتَبَس عَلَيْ ض،فَضَرَبَهَا الْمَخا

لَّم إِذَا خَـرَ  ج،أَبُو طَلْحةَ إِنَّکَ لتعلمُ يَا ربِّ أَنَّهُ يعْجبُنِی أَنْ أَخْرُجَ معَ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 د،يا أَبَا طلْحةَ مَا أَجِد الَّذی کنْتُ أَجِـ م:سْتُ بِما تَرى . تقولُ أُمُّ سُلَيْوقَدِ احْتَبَ ل،وأَدْخُلَ مَعهُ إِذَا دَخَ

عُهُ  ی:فقالَتْ لِی أُمِّ ا.وضَربهَا المَخاضُ حينَ قَدِمَا فَولَدتْ غُالم ا،فانْطَلقْنَ ق،انْطَلِ يـا أَنَـسُ ال يُرْضـِ

فلمَّا أَصْبحَ احتملْتُهُ فانطَلقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ اللَّه  م،يْهِ وسَلَّأَحدٌ تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَ

 ث.وذَکَرَ تمامَ الْحَدِي م.صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
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پسر ابو طلحه مريض شد، ابو طلحه از خانه بيـرون آمـد پسـرش وفـات يافـت، چـون 

ت: پسرم چه کار شد؟ ام سليم مادر پسر گفت: حالش بهتر است و غذای شب ابوطلحه آمد گف

را برايش آماده ساخته و او هم غذا صرف کرد. ابو طلحه با خاطری آسوده خوابيد و آن شب بـا 

کار را تمام کرد همسرش گفت: پسر را بخاک سـپردند. هنگـام همسرش نزديکی نمود و چون 

آمده ايشان را از جريان با خبر سـاخت.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلصبح ابو طلحه خدمت 

 فرمود: خدايا بر ايشان برکت نازل فرما! اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

پيـامبر مدتی بعد همسر ابو طلحه پسری والدت نمود. ابوطلحه به مـن گفـت: او را نـزد 

 اهلل عليـه وسـلم یصـل پيـامبرببر، چند دانه خرما هم همراهش فرسـتاد.  اهلل عليه وسلم یصل

 فرمود: آيا با او چيزی هست؟

آنرا جويـده و بعـد آنـرا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلگفتم: بلی چند دانه خرما هست. 

 گرفته به دهن طفل نهاده و به کامش ماليده و نامش را عبداهلل گذاشتند.

فرزنـد از  9 ار گفـت: مـنو در روايت بخاری بنقل از ابن عيينه آمده که شخصی از انصـ

 همان عبد اهلل را که والدت شده بود، ديدم که همه قرآن خوانده بودند. 

و در روايت مسلم آمد: فرزندی از ابوطلحه که از ام سليم والدت شده بود وفـات يافـت. 

ام سليم به خانواده اش گفت: شما در رابطه با پسر ابو طلحه صحبت نکنيد تا من با او صـحبت 
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د همسرش نان شب را زود تر آماده ساخت و وی نـان را خـورد، آب آشـاميد کنم. ابو طلحه آم

سپس ام سليم خودش را برای شوهر خود به بهترين شکلی که در سابق زينت می داد آرايـش 

کرد و ابو طلحه با او همبستر شد. چون فراغت يافت، ام سليم ديد که ابو طلحه سير شده و بـا 

حه هرگاه قومی عاريتی را نزد خانوادهء گذاشتند و سپس آنـرا او همبستر شده گفت:  ای ابو طل

 طلب کردند آيا اين خانواده حق دارد که عاريت شان را ندهد؟ 

 گفت: نه.

گفت: فرزند را از خداوند بخواه. ابوطلحه خشمگين گرديد و گفت: گذاشتی که من آلوده 

آمـده جريـان را بـرايش  ه وسلماهلل علي یپيامبر صلشوم و بعد مرا از پسرم خبر ساختی؟ نزد 

فرمودند: خداوند در شب شما برکت دهد. بعـداً ام سـليم  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلگفت. 

از سفر، به مدينهء منـوره بـاز مـی گشـتند، شـب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلباردار شد و 

شـدند، ام سـليم را  هنگام به مدينهء منورده داخل نمی شدند. ايشان به مدينهء منوره نزديـک

اهلل عليـه  یرسـول اهلل صـلدرد والدت گرفت و ابوطلحه بواسطهء بيماری خانمش با وی ماند. 

 رفتند.  وسلم 

راوی گويد: ابوطلحه گفت: خدايا تو می دانی که چقدر برايم لذت بخـش اسـت کـه بـا 

ء ورود شان داخـل هنگام بيرون آمدنش بيرون شوم و با او در لحظه اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

مانـدم. ام  اهلل عليـه وسـلم یآنحضرت صلگردم. ولی بواسطهء  آنچه که می دانی از همرکابی 

سليم می گويد: گفتم ای ابوطلحه مثل اول فشار بيماری بر مـن نيسـت بـرو، و رفتـيم و چـون 

ا رسيدند درد والدت وی را گرفت، پسری والدت نمود. مادرم به من گفت: ای انـس کسـی او ر

ببری. چـون صـبح  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنمی تواند شير بدهد تا اينکه صبح او را نزد 

 بردم. و تمام حديث را ذکر نمود. اهلل عليه وسلم یصلشد او را برداشته خدمت رسول اهلل 
 

لَّم  -45 لَـيْسَ »  ل:قـاوعنْ أَبِی هُريرةَ رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «الشديدُ بالصُّرَعةِ إِنمَّا الشديدُ الَّذی يمْلِکُ نَفسَهُ عِنْد الْغَضَبِ 
 

 روايت است اينکه: اهلل عنه یرضاز ابوهريرة  -45

فرمود: نيرومند کسی نيسـت کـه زيـاد کشـتی بگيـرد.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 خويش تسلط داشته باشد. نيرومند کسی است که در هنگام خشم بر
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لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وعنْ سُلَيْمانَ بْنِ صُرَدٍ رضی اللَّه عنهُ  -41 کُنْتُ جالِسـاً مـع النَّبِـی صـَ

لّى اهللُ  ه.وانْتفَخَتْ أودَاج ه.وسَلَّم، ورجاُلن يستَبَّانِ وأَحدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُ فقال رسـولُ اللَّـه صـَ

أَعْوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  قال:لوْ  د،إِنِّی ألعلَمُ کَلِمةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عنْهُ ما يجِ»  م:عَلَيْهِ وسَلَّ

تعوَّذْ بِاللِّهِ مِن الشَّيَطان الـرَّجِيمِ » قال:إِنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه:فقَالُوا لَ د.ذَهَبَ عنْهُ ما يج

 ه.قٌ عليمتف «.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز سليمان بن صرد  -41

نشسته بودم در حاليکـه دو مـرد همـديگر را دشـنام مـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا 

اهلل عليـه  یپيـامبر صـلدادند. چهرهء يکی از آنها سرخ گرديده و رگهای گردنش باد کرده بود. 

نم که هرگاه آنرا می گفت خشمش فرو می نشست. هرگاه فرمودند: من کلمه ای را می دا وسلم

غضب او می رفت. همـان بـود کـه بـه او گفتنـد:  " : أَعْوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"می گفت: 

 می فرمايد: پناه بجوی به خداوند از شيطان رانده شده. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
 

مَـنْ کظَـمَ »  قـال:رضی اللَّه عنه أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعنْ مُعاذ بْنِ أَنَسٍ  -47

دَعَاهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخالئقِ يَوْمَ الْقِيامَـةِ حَتَّـى  ه،وهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَ ا،غيظ

 ن.حديثٌ حس قال:والتِّرْمِذیُّ و د،ه أَبُو داوُروا «يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاذ بن انس  -47

فرمود: کسی که خشمش را فـرو خـورد، در حاليکـه مـی  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

تواند آنرا عملی سازد خداوند در روز قيامت در برابر سران مردم، او را می خواند و مختارش می 

 د تا از آنچه از حور العين می خواهد انتخاب کند.ساز
 

لَّ -48 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ن م:وعنْ أَبِی هُريْرَةَ رَضیَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَجُالً قَالَ للنَّبِیِّ صـَ  ی،أوْصـِ

 رواه البخاریُّ.« ال تَغْضَبْ »  ل،فَردَّدَ مِراراً قَا «ال تَغضَبْ »  قال:
 

 روايت است که: اهلل عنه یضراز ابو هريرة  -48

گفت: مرا توصيه کن. ايشـان فرمودنـد: خشـمگين  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی به 

در هر بار فرمودند:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمشو. آن مرد چند بار سؤالش را تکرار کرد. 

 خشمگين مشو.
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مَا يَـزَال »  م:رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّقال  قال:وَعَنْ أبی هُرَيْرةَ رَضِیَ اللَّهُ عنه  -49

رواه  «الْبَالءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمؤمِنَةِ فی نَفْسِهِ وَولَدِهِ ومَالِهِ حَتَّى يَلْقَـى اللَّـه تعـالى وَمَـا عَلَيْـهِ خَطِيتَـةٌ

 ح.حديثٌ حسنٌ صحِي قال:التِّرْمِذیُّ و
 

 ايت است که:رو اهلل عنه یرضاز ابو هريرة  -49

فرمودند: مردان و زنان مؤمن هميشه در جان و فرزنـد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 مال خويش مورد آزمايش خداوند قرار می گيرند، تا به خدا بپيوندند، در حاليکه گناهی ندارند.
 

نَزلَ عَلَـى ابْـنِ أَخيِـهِ قَدِمَ عُيَيْنَة بْنُ حِصْنٍ فَ قال:وَعَنْ ابْن عَبَاسٍ رضی اللَّه عنهما  -51

حابَ مَجْلِـسِ  ه،وَکَانَ مِن النَّفَرِ الَّذِين يُدْنِيهِمْ عُمرُ رضِیَ اللَّهُ عن س،الْحُر بْنِ قَيْ وَکَانَ الْقُرَّاءُ أَصـْ

ا ابْنَ أَخِى لَـکَ وَجْـهٌ يَ ه:فَقَالَ عُييْنَةُ البْنِ أَخيِ ا،عُمَرَ رضی اللَّهُ عنه وَمُشاوَرَتِهِ کُهوالً کَانُوا أَوْ شُبَّان

 ب،هِیْ يـا ابْـنَ الْخَطَّـا قال:فَلَمَّا دخَلَ  ر.فاستَأذنَ فَأَذِنَ لَهُ عُم ه،عِنْدَ هَذَا األمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لى عَلَيْ

هَمَّ أَنْ يُوقِـعَ بِـهِ فَغَضِبَ عُمَرُ رضیَ اللَّه عنه حتَّى  ل،فَوَاللَّه مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَال تَحْکُمُ فِينَا بالْعَدْ

} خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ  م:يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّه تعَالى قَال لِنبِيِّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ر:فَقَالَ لَهُ الْحُ

لَّه ما جاوَزَها وَال ن،وإنَّ هَذَا مِنَ الجاهلي[  698: األعراف سورة]   بالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلينَ {

 رواه البخارى .وکَانَ وَقَّافاً عِنْد کِتَابِ اللَّهِ تعالى  ا،عُمَرُ حِينَ تاله
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -51

عيينه بن حصن آمده و در خانهء برادر زاده اش حر بن قـيس فـرود آمـد و او از زمـرهء 

ها را به خود نزديک می ساخت. چون قراء پير و جوان شان آن اهلل عنه یرضافرادی بود که عمر 

بودند. عيينه برای بـرادرزاده اش گفـت: ای فرزنـد  اهلل عنه یعمر رضهم مجلسان و مشاوران 

برادرم تو در نزد اين امير منزلتی داری، اجازه بخواه که مرا به حضور خود بپذيرد. او از حضـرت 

هم به عمويش اجازه داد. چون نزدش حضور يافت گفـت:  اجازه طلبيد و وی اهلل عنه یعمر رض

هان ای پسر خطاب  تو برای ما دارائی بسيار نمی دهی و عادالنه در مورد ما حکـم نمـی کنـی. 

خشمناک شد و نزديک بـود کـه وی را بزنـد. حـر بـرايش گفـت: ای اميـر  اهلل عنه یعمر رض

گويد: عفو پيشه کن و به کار پسنديده امـر می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلالمؤمنين، خداوند به 

از  اهلل عنـه یعمر رضـنما و از جاهالن اعراض کن، و اين از جملهء جاهالن است. بخدا سوگند 

 عدل تجاوز نکرده و بحق که سخت در برابر کتاب خدا توقف می کرد.
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لّى اهللُ عَلَ -56 لَّم وعَن ابْنِ مسْعُودٍ رضی اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صـَ إِنَّهَـا »  قـال:يْـهِ وسـَ

تُـؤَدُّونَ الْحـقَّ الَّـذی  قـال: ا؟يا رسُولَ اللَّهِ فَما تَأمرُنـ ا:قَالُو ا،سَتکُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْکِرونَه

 ه.متفقٌ علي «عَلَيْکُمْ وتَسْألونَ اللَّه الذی لکُمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -56

فرمودند: بدون شک بعد از من خود خواهی و اموری کـه اهلل عليه وسلم  یل اهلل صلرسو 

زشتش می داريد، پديد خواهد آمد. گفتند: يا رسو اهلل به ما چه دستور می دهی؟ فرمود: حقی را 

 که بر شما است ادا کنيد، و از خداوند برای خود چيزی را طلب کنيد که از آن شما است.
 

يـا رسـولَ  قال:حْيَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضی اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَجُالً مِنَ األَنْصَارِ وَعن أبی ي -52

بِرُوا حَتَّـى »  قال:اللَّهِ أَال تَسْتَعْمِلُنی کَمَا اسْتْعْملتَ فاُلناً وفالناً فَ تَلْقَوْنَ بَعْـدی أَثَـرَةً فاصـْ إِنَّکُمْ سـَ

 ه.متفقٌ علي «تلقَوْنِی علَى الْحوْضِ 
 

 روايت است: اهلل عنه یرضاز ابو يحيی اسيد بن حضير  -52

نطور که فالنـی را مؤظـف آيا هما اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی از انصار گفت: يا 

د مرا مؤظف نمی سازيد؟ ايشان فرمودند: همانا زود است که بعد از من با خـودگزينی در ساختي

و شويد پس صبر کنيد تا مرا بر سر حـوض مالقـات که ديگران هم در آن شريک اند روبر حقی

 نمائيد.
 

لّى اهللُ  -53 وَعنْ أبی إِبْراهيمَ عَبْدِ اللَّه بْنِ أبی أَوْفی رضی اللَّهُ عنهمَا أَنَّ رسـولَ اللَّـه صـَ

» مْسُ قَامَ فِيهمْ فَقَـالَ: انْتَظرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّ و،عَلَيْهِ وسَلَّم فی بعْضِ أَيَّامِهِ التی لَقِیَ فِيهَا الْعَدُ

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّـة  ا،وَاسْأَلُوا اللَّه العَافِيَةَ ، فَإِذَا لقيتُموهم فاصْبرُو و،يَا أَيُّهَا النَّاسُ ال تَتَمنَّوا لِقَاءَ الْعدُ

لَّ «تَحْتَ ظِالَلِ السُّيُوفِ  لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ اللَّهُـمَّ مُنْـزِلَ الْکِتَـابِ وَمُجْـرِیَ  » م:ثُمَّ قَالَ النَّبِـیُّ صـَ

 ق.. متفقٌ عليه وباللَّه التَّوْفي« اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنا عَلَيْهِمْ  ب،وَهَازِمَ األَحْزا ب،السَّحَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابراهيم عبد اهلل بن ابی اوفی  -53

ی که با دشـمن روبـرو شـدند انتظـار در يکی از روزهائ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کشيدند تا اينکه آفتاب ميالن نمود، باز در ميان شان برخاسته چنين فرمـود: ای مـردم روبـرو 

شدن با دشمن را آرزو مکنيد و از خداوند سالمتی بخواهيد و هرگاه با دشمن روبرو شديد صـبر 
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 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صـل کنيد. و بدانيد که بهشت در زير سايه های شمشيرها است. بعداً

فرمودند: ای خداوند فرو فرستندهء کتاب، و جريان دهندهء ابرها و هزيمـت دهنـدهء احـزاب و 

 گروهها، آنها را شکست ده و ما را بر آنها نصرت و ياری فرما.

ش: اين حديث از جملهء کالم نفيس و بديعی است که انواع بالغـت از قبيـل مالحـت و 

 تعارهء نيکو و شمول بر معانی زياد را شامل است.کوتاهی لفظ و اس
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 و راستی باب صدق -4
 

 669التوبة:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوْا اللّهَ َوکُوُنواْ مَعَ الصَّادِقِينَ{قال اهلل تعالی: }

 35األحزاب:  وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقَاتِ{قال تعالی: }

 26محمد:  ُقوا اللَّهَ لَکَانَ خَْيراً لَّهُمْ{فََلوْ صَدَقال تعالی: }
 

 669خداوند می فرمايد: ای مؤمنان از خدا بترسيد و با راستان يار باشيد. توبه: 

 35و هم می فرمايد: مردان راستگو و زنان راستگو. احزاب: 

 و نيز می فرمايد: همان اگر با خدا راستی می کردند حقا که برای شان بهتر بود. محمد:

26 

 اما روايات وارده در اين مورد بشرح زير است:
 

لَّم  ل:فَاألَوَّ -54 إِنَّ »  قـال:عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللَّه عنه عن النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

دُقُ حَتَّـى يُکتَـبَ عِنْـدَ اللَّـهِ  الصَّدْقَ يَهْدِی إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِی إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُـلَ ليصـْ

وَإِنَّ الرَّجُـلَ لَيَکْـذِبُ حَتَّـى  ر،وإِنَّ الْکَذِبَ يَهْدِی إِلَى الفجُورِ وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِی إِلَـى النَّـا ا،صِدِّيق

 ه.متفقٌ علي «يُکتَبَ عِنْدَ اللَّهِ کَذَّاباً 
 

 :روايت است که اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مسعود  -54

فرمودند: همانا راستی انسان را بسـوی نيکوکـاری رهنمـائی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

می کند، و نيکو کاری انسان را به بهشت رهنمون می گردد، و همانا شخص راست می گويد تـا 

اينکه در نزد خداوند بسيار راستگو و صديق نوشـته مـی شـود. دروغ انسـان را بـه معاصـی و 

د و گناهان انسان را بسوی دوزخ می کشاند. شخص همانا دروغ می گويـد گناهان سوق می ده

 تا که در پيشگاه خداوند کذاب و بسيار دروغگو نوشته می شود.
 

قَالَ حفِظْـتُ  ا،رَضیَ اللَّهُ عَنْهم ب،عَنْ أبی مُحَمَّدٍ الْحَسنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبی طَالِ ی:الثَّان -55

دْقَ طُمأنينَـةٌ،  ک،دَعْ ما يَرِيبُکَ إِلَى مَـا ال يَريبُـ»  م: عَلَيْهِ وسَلَّمِنْ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ فَـإِنَّ الصـِّ

 ح.حديثٌ صحي قال:رواه التِرْمذی و «وَالْکَذِبَ رِيبةٌ 
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از ابومحمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: بياد  -55

که فرمود: ترک کن آنچه را که ترا به شک می اندازد و چنگ  لماهلل عليه وس یپيامبر صلدارم از 

زن به چيزی که ترا به شک نمی اندازد. چون راستی اطمينـان و آرامـش خـاطر اسـت و دروغ 

 شک است.

ش: يعنی وقتی نفس خود را يافتی که در چيزی شک دارد ترک آن چيز بهتر است. چون 

و راستی اطمينان حاصل می نمايـد و از دروغ و نفس مسلمان اين خاصيت را دارد که به صدق 

 کذب، تنفر ميداشته، هر چند که نداند آنچه برايش اطمينان و سکون می دهد چيست؟ )مترجم(
 

فی حديثِه الطَّويلِ فی قِصَّةِ  ه.عن اللَّه رضیَ.  عنْ أبی سُفْيانَ صَخْرِ بْنِ حَربٍ  ث:الثَّال -51

فْيَانَ: قُلْـفَماذَا يَ ل:قَالَ هِرقْ ل،هِرقْ » يقـول  ت:أْمُرُکُمْ يعْنی النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ أَبُو سـُ

 ف،والْعفَـا ق،ويَأْمُرنَا بالصَّالةِ والصِّد م،واتْرُکُوا ما يَقُولُ آباؤُکُ ا،اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ال تُشرِکُوا بِهِ شَيْت

 . متفقٌ عليه.« والصِّلَةِ 
 

در حـديث طويـل و درازش در قصـهء  اهلل عنـه یرضاز ابو سفيان صخر بن حرب  -51

 هرقل )هراکليوس( نقل شده که:

 شما را به چه امر می کند؟ اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلهرقل گفت: 

ابوسفيان می گويد، گفتم: می گويد خدای واحـد را بپرسـتيد، بـه او چيـزی را شـريک 

پدران شما می گويند و ما را دستور می دهد که نماز بخوانيم و  که مياوريد و ترک نمائيد آنچه را

 راست بگوييم و پاکدامنی ورزيم و صلهء رحم بجای آوريم.
 

هْلِ بْـنِ حُنيْـ د،أبی الْولِيـ ل:وقِي د،أبی سعي ل:وقِي ت،عَنْ أبی ثَابِ ع:الرَّابِ -57 وَهُـوَ  ف،سـَ

دْقٍ اللَّهَمَنْ سَأَلَ »  قال: عَلَيْهِ وسَلَّم أَن النبیَّ صَلّى اهللُ ه،رضی اللَّه عن ی،بدرِ ، تعالَى الشِّهَادَة بِصـِ

 م.رواه مسل «، وإِنْ مَاتَ عَلَى فِراشِهِ هُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهدَاءبَلَّغ
 

روايـت  اهلل عنـه یرضـاز ابو ثابت يا ابو سعيد يا ابو الوليد سهل بن حنيف بـدری  -57

 است که:

فرمودند: کسـی کـه از روی صـدق و راسـتی از خداونـد   عليه وسلماهلل یآنحضرت صل

 شهادت را طلب کند خداوند او را از درجات شهداء بهره مند می سازد هرچند بر بالينش بميرد.
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ش: مصنف کتاب گويد: از اين حديث، استحباب طلب شهادت، و اينکه انسان می بايـد 

 م(نيت خير داشته باشد، دريافت می گردد. )مترج
 

» قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  قال:عَنْ أبی هُريْرة رضی اللَّهُ عنه  س:الخامِ -58

ال يتْبعْنی رَجُلٌ ملَکَ بُضْعَ امْرَأَةٍ. وَهُـوَ  ه:غزا نَبِیٌّ مِنَ األَنْبِياءِ صلواتُ اللَّه وسالمُهُ علَيهِمْ فَقَالَ لقوْمِ

قوفَهَ ا،هَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهيُرِيدُ أَن يَبْنِیَ بِ تَرى غَنَمـاً أَوْ  ا،وال أَحدٌ بنَى بيُوتاً لَمْ يرفَع سـُ وال أَحَـدٌ اشـْ

م ک،فَغزَا فَدنَا مِنَ الْقَرْيةِ صالةَ الْعصْرِ أَوْ قَريباً مِنْ ذلـ ا.خَلَفَاتٍ وهُو يَنْتَظرُ أواْلدَهَ  س:فَقَـال للشـَّ

فَجـاءَتْ  م،فَجَمَعَ الْغَنَائِ ه،فَحُبستْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عليْ ا،اللهمَّ احْبسْهَا علَين ر،إِنَّکِ مَأمُورةٌ وأَنا مأمُو

فلِزقـتْ يـدُ  ل،رجُ قبِيلَةٍ فقال: إِنَّ فِيکُمْ غُلُوالً، فليبايعنِی منْ کُلِّ  ا،تطْعمْهَ فَلَمْ لتَأکُلهَا النَّارَ يَعْنِی 

فِـيکُمُ  قـال:فلزقَتْ يدُ رجُليْنِ أو ثالثَـةٍ بِيَـدِهِ ف ک،فليبايعنِی قبيلَتُ ل،وفِيکُم الْغُل قال:رَجُلٍ بِيدِهِ فَ

فلمْ تَحل الْغَنَائِمُ  ا،فوضَعها فَجَاءَت النَّارُ فَأَکَلَته ب،فَجاءوا برَأْسٍ مِثْلِ رَأْس بَقَرَةٍ مِنْ الذَّه ل،الْغُلُو

 ه.متفقٌ علي «مَ لمَّا رأَى ضَعفَنَا وعجزنَا فأحلَّها لنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنا الغَنَائِ ا،ألحدٍ قَبلَنَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريرة  -58

فرمودند: يکی از پيامبران عليهم السالم جهـاد نمـوده، و  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

نکاح گرفته تا به غزا رفت، و برای قومش گفت: چند کس بدنبال من نيايد، مردی که زنی را به 

که هنوز با وی همبستر نشده و نه کسی که خانه های ساخته و سـقف يبا او همبستر شود در حال

آنها را بلند نکرده است، و نه کسی که گوسفندی يا شتر بارداری را خريده، و انتظـار اوالد آنـرا 

برای آفتـاب می کشد. سپس جهاد نمود، نماز عصر يا نزديک نماز عصر به قريهء نزديک شد و 

گفت: تو هم مأموری و من هم مأمورم، خدايا آفتاب را بر ما نگهدار، و حبس کن، و آفتـاب بنـد 

شد تا اينکه قريه را برايش گشود بعداً غنيمت ها را جمع نمود، و نوبت آتش رسيد، ولی آتـش 

يک نفـر از آنرا نسوخت، گفت: همانا در ميان شما به غنيمت خيانت شده است. بايد از هر قبيله 

شما با من بيعت کند، بعداً دست مردی بدستش چسبيد و گفت: خيانت در غنيمت از طرف شما 

صورت گرفته بايد قبيله ات با من بيعت نمايد. بعد دست دو يا سه نفر به دستش رسيد،و گفت: 

 از ميان شما شده بعداً سپر طالئی را که مانند سر گاو بود آوردند سـپس آنـرا گذاشـت تخيان

آتش آمده آنرا سوخت. غنائم برای هيچ کس پيش از ما حالل نشد، ولی بعداً خداونـد ضـعف و 

 ناتوانی ما را ديده آنرا برای ما حالل ساخت.
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 اهلل عليـه وسـلم یصـلش: امام قرطبی در شرح اين حديث می گويد: که پيامبر مذکور 

 یآنحضرت صـلکنند، زيرا ياران قومش را نهی فرمود که در يکی از احوال مذکور از آنها پيروی 

در آن صورت وابستگی ذهنی يا نفی بر اين اسباب پيدا می کردند، و عزائم شان  اهلل عليه وسلم

در نتيجه سست و در جهاد و شهادت رغبت و عالقه شان کم می گرديد البتـه در بـارهء غنـائم 

رای کسـی قبـل از مـن حديث ديگری نيز آمده است که: برای من غنائم حالل شده با اينکه بـ

 حالل نشده بود. )مترجم(
 

لّى  قال: ه،رضِیَ اللَّهُ عن م.عن أبی خالدٍ حکيمِ بنِ حزَا س:السادِ -59 قال رسولُ اللَّـه صـَ

وإِن کَتَمـا  ا،فإِن صدقَا وبيَّنا بوُرِک لهُما فی بَيعْهِم ا،الْبيِّعَان بالخِيارِ ما لم يَتفرَّق»  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ه.متفقٌ علي «کذَبَا مُحِقَتْ برکةُ بيْعِهِما و
 

که در سال فتح مکه ايمان آورد و پـدرش  اهلل عنه یرضاز ابو خالد حکيم بن حزام  -59

 از بزرگان قريش در زمان جاهليت و اسالم بود، روايت است که:

اختيـار فرمود: هردو معامله کننده )فروشنده و خريـدار(  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

دارند تا زمانی که از هم جدا نشوند، اگر راست گفتند و بيان نمودند در معامله شان برکت نهاده 

 می شود. اگر پوشيدند و دروغ گفتند، برکت معامله شان از ميان می رود.

ش: چنانچه وقتی تاجری صدر ورزد ودر خريد و فروشـش خيانـت و غـش ننمايـد، در 

د، همينگونه برای بنده ای که در معاملـه اش بـا خداونـد متعـال معامله اش برکت داده می شو

صدق و راستی نمايد و در ادای حق عبوديت آن ريا و غش نداشته باشد، در ايـن معاملـهء وی 

برکت داده شده و ثمرهء آن را بصورت ثواب در می يابد. در اين آيهء کريمـه يـاد آوری شـده: 

. و ايـن خـود مـی 666مِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ {التوبـة}إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْ

رساند که صدق در معامله مبين کمال مراقبت بوده و رهنمون وی بسوی بهشت می باشد. و إن 

 البر يهدی إلی الجنة. )مترجم(
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 باب در مراقبت و رسيدگی به اعمال خويشتن -5

 

الشعراء:  {269{ وَتَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِينَ}268الَّذِی يَرَاکَ حِينَ تَقُومُ}}قال اهلل تعالی: 

268 – 269 

 4الحديد:   وَُهوَ مَعَُکمْ أَيْنَ مَا کُنتُمْ{و قال تعالی: }

 5آل عمران:  إِنَّ اللّهَ الَ يَخَْفىَ عَلَيْهِ َشیْءٌ ِفی األَْرضِ وَاَل فِی السَّمَاء{و قال تعالی: }

 64الفجر:  ِإنَّ رَبََّک لَبِالْمِرْصَادِ{ قال تعالی: } و

 69غافر:  يَْعلَمُ خَاِئنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ{ و قال تعالی: }

 وَاآلیات فی البابِ کثیرة معلومة .
 

خداوند می فرمايد: آن خدايی که وقتی قيام ميکنی ترا می بيند و هم گشتن ترا در ميـان 

 269گزاران می بيند. شوری:نماز

 4و هم می فرمايد: او با شماست هرکجايی که باشيد. حديد: 

 64و نيز می فرمايد: همان پروردگار تو در کمين است. فجر: 

و نيز می فرمايد: همانا نه در زمين و نه در آسمان چيزی از خداوند پوشيده نمی ماند. آل 

 1عمران: 

 69خيانت چشم را و آنچه دلها پنهان می دارند. غافر:  و هم می فرمايد: خداوند می داند
 

بَيْنمـا نَحْـنُ »قـال:  ه،رضیَ اللَّـهُ عنـ ب،عَنْ عُمرَ بنِ الخطا ل:فاألَوَّ ث،األحادي وأَمَّا -11

ديدُ بيـاضِ ا م،جُلُوسٌ عِنْد رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ  ب،لثِّيـاذَات يَوْمٍ إِذْ طَلع عَلَيْنَا رجُلٌ شـَ

لّى اهللُ  د،وال يَعْرِفُهُ منَّا أَح ر،ال يُرَى عليْهِ أَثَر السَّفَ ر،الشَّعْ سوادِ شديدُ  حتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِـیِّ صـَ

يـا محمَّـدُ أَخبِرْنِـی عـن  قـال:وَوَضع کفَّيْه عَلَى فخِذيهِ و ه،فَأَسْنَدَ رَکْبَتَيْهِ إِلَى رُکبَتيْ م،عَلَيْهِ وسَلَّ

وأَنَّ مُحَمَّـداً  ه،اإلِسالمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اللَّـ م:الم فقالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّاإلس

 وتحُجَّ الْبيْتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيْهِ سَبيالً. ن،رسولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّالَةَ ، وَتُؤتِیَ الزَّکاةَ ، وتصُومَ رَمضَا
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: أَنْ تُـؤْمِن بِاللَّـهِ قَالَ ن.فَأَخْبِرْنِی عن اإلِيما قال: ه،فَعجِبْنا لَهُ يسْأَلُهُ ويصدِّقُ ت.صدَق قال:

فأَخْبِرْنِی عـن  قال:قال: صدقْتَ  ه.وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّ ر،والْيومِ اآلخِ ه،وکُتُبِهِ ورُسُلِ ه،ومالئِکَتِ

فَأَخْبِرْنِی عن السَّاعةِ .  قال:فإِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فإِنَّهُ يَراکَ  ه.اللَّه کَأَنَّکَ تَراأَنْ تَعْبُدَ  قال: ن.اإلِحْسا

وَأَنْ  ا،أَنْ تلدَ األَمَةُ ربَّتَه قَالَ ا.فَأَخْبرْنِی عَنْ أَمَاراتِهَ قال: ل.مَا المسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِن السَّائِ قال:

 ر،يا عُمـ قال:ثُمَّ  ا،فلبثْتُ ملِيًّ ق،ثُمَّ انْطلَ الْعالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يتَطاولُون فی الْبُنيانِتَرى الحُفَاةَ الْعُراةَ 

 رواه مسلمٌ.« فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاکُمْ يُعلِّمُکم دِينِکُمْ  قال:اللَّهُ ورسُولُهُ أَعْلمُ  ت:قلأَتَدرِی منِ السَّائِلُ 
 

 روايت است که گفت:  عنهاهلل یرضاز عمر بن الخطاب  -11

نشسته بوديم، ناگهان مـردی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلروزی در اثنای که ما در حضور 

در برابر ما پديدار شد، که لباسهايش بسيار سفيد و مويهايش بسيار سياه بود نه اثر سـفر بـر 

 اهلل عليه وسـلم یصل پيامبروی هويدا بود، ونه هم کسی از ما او را می شناخت، تا اينکه خدمت 

تکيـه داده، و هـر دو دسـتش را بـر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنشسته زانوهايش را به زانوی 

 گذاشته و گفت:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلرانهای 

 ای محمد مرا از اسالم خبر ده. 

ر فرمود: اسالم اينست که شهادت دهی اينکه معبـود بـ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

حقی جز اهلل نيست و محمد فرستاهء خداست و نماز بر پا داری و زکات بدهی و رمضان را روزه 

، ما در شگفت مانديم که یبگيری، اگر توانائی داشتی به حج خانهء خدا بروی، گفت: راست گفت

 سؤال می کند و تصديقش می نمايد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

ن. فرمود: اينکه ايمـان بيـاوری بـه خـدا و فرشـتگانش و گفت: پس خبر ده مرا از ايما

 .شکتابهايش و پيامبرانش و روز آخرت و ايمان بياوری به قدر، خيرش و شر

 گفت: راست گفتی.

 پس خبر ده مرا از احسان.

فرمود: اينکه خدا را چنان بپرستی که گويی او را می بينی. اگر تو او را نمی بينـی او تـرا 

 می بيند. 

 س خبر ده مرا از قيامت.گفت: پ

 فرمود: سؤال شده از سؤال کننده داناتر نيست.
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 گفت: پس خبر ده مرا از نشانها های آن.

فرمود: اينکه بزايد کنيز مالک خود را، و اينکه مشاهده کنی  که پا برهنه ها و تـن برهنـه 

آن مـرد ها و گرسنه های گوسفند چران در ساختمان ها بر يکديگر سبقت می جوينـد. سـپس 

 رمود: ای عمر! آيا می دانی که سؤال کننده کی بود؟رفت. مدتی درنگ نمودم، بعداً ف

 گفتم: خدا و رسولش داناتر است.

 فرمود: اين جبرئيل بود که برای تعليم دين برای شما آمده بود.

ش: معنای )تلد االمة ربتها(: يعنی کنيز آقايش را والدت کند، اين است زنهای اسير زياد 

 وند، چنانچه کنيز برای آقايش دختری والدت نمايد و دختر آقا در معنای آقاست.ش
 

عن أبی ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ ، وأبی عبْدِ الرَّحْمنِ مُعاذِ بْـنِ جبـل رضـیَ اللَّـه  ی:الثَّان -16

يِّتَةَ الْحسـنةَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْ»  قال: م،عنْ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ا،عنهم ثُمَا کُنْتَ وأَتْبِـعِ السـَّ

 ن.حديثٌ حس قال:رواهُ التِّرْمذیُّ و «تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ 
 

 هما روايت است که:اهلل عن یرضاز ابو ذر و معاذ بن جبل  -16

مقابـل فرمود، از خدا بترس هر کجـايی کـه بـودی و در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بدی نيکی کن تا آنر محو نمايد، و با مردم به شيوهء نيکو و اخالق حسنه رفتار کن.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ »  قال: ا،رضیَ اللَّه عنهمَ س،عن ابنِ عبَّا ث:الثَّال -12 کُنْتُ خَلْـفَ النَّبِـیِّ صـَ

 ک،تُجَاهَـ تَجِدْهُ اللَّهَ احْفَظِ ظِ اللَّهَ يَحْفَظْکَ احْفَ»  ت:يَا غُالمُ إِنِّی أُعلِّمکَ کَلِمَا»  قال:وسَلَّم يوْماً فَ

أَنَّ األُمَّةَ لَو اجتَمعتْ عَلَـى أَنْ ينْفعُـوکَ  م:واعلَ ه،وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّ ه،إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَل اللَّ

رُّوکَ  ء،وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوک بِشَیْ ک،لَمْ يَنْفعُوکَ إِالَّ بِشَیْءٍ قَد کَتَبَهُ اللَّهُ لَ ء،بِشیْ لَمْ يَضـُ

 «.وجَفَّتِ الصُّحُفُ م،رُفِعَتِ األقْال ک،إِالَّ بَشَیْءٍ قد کَتَبَهُ اللَّه عليْ

 ح.حديثٌ حسنٌ صَحي قال:رواهُ التِّرمذیُّ و

فْ إِلَى اللَّهِ فی الرَّخَاءِ يعرِفْکَ فـی تَعَرَّ ک،احفظَ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَ»  ی:وفی رواية غيرِ التِّرْمِذ

وَمَا أَصَابَکَ لمْ يَکُن لِيُخْطِتَکَ واعْلَمْ أنّ النَّصْرَ مَـعَ  ک،الشِّدةِ ، واعْلَمْ أَنّ مَا أَخْطَأَکَ لَمْ يَکُنْ لِيُصيبَ

 .« وأَنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسْراً  ب،وأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْکَرْ ر،الصَّبْ
 

 ز ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که گفت:ا -12
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 بر مرکب شان سوار بـودم بعـد فرمـود: اهلل عليه وسلم یپيامبر صلروزی در پشت سر 

 را فرزندم چند سخن برايت تعليم می دهم: خدا را حفظ کن تا ترا حفظ کند. بياد خـدا بـاش او

گر ياری می جـويی از خـدا بجـو و در برابرت می يابی. اگر چيزی می خواهی از خدا بخواه، و ا

بدان که اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو نفعی برسانند، نفع رسانده نمی توانند، مگر چيـزی 

را که خداوند برايت نوشته است واگر همه جمع شوند تا به تو ضرری برسانند، ضرری رسـانده 

م ها برداشته شده و صـحيفه وشته و مقدر کرده است. قلبرايت ننمی توانند، مگر آنچه خداوند 

 خشک گرديده است.

و در روايت ترمذی آمده: بياد خدا باش، او را در برابر خود می يـابی، در هنگـام فراخـی 

خدا را بشناس تا در سختی ها ترا بشناسد، و بدان آنچه که بايد بتو نرسد، نمی رسـد و آنچـه 

گشـادگی بـا  مدد با صـبر و پايـداری، ست، و بدان که ياری وکه بايد بتو برسد حتماً رسيدنی ا

 سختی و دشواری با آسانی است.

ش: حافظ ابن رجب در جامع العلوم و الحکم می گويد: بدان کـه سـؤال از خداونـد بـه 

از مسائل مطـرح مـی شـود و در آن يبندگانش الزمست، زيرا در سؤال کردن اظهار خواری و ن

د بر رفع ضرر و رسيدن بـه هـدف و وشی می يرد به قدرت آنکه سؤال از واعتراف صورت می گ

 نياز و تواضع جز در برابر خدا شايسته نيست.

و مراد از رفع اقالم ترک نوشتن بدان است و مـراد از صـحف اوراقـی اسـت کـه در آن 

 مقادير کائنات نوشته شده است و اين کنايه است از مقدم بودن مقادير کائنات و فراغت از آن.
 

إِنَّکُمْ لَتَعْملُونَ أَعْمَاالً هِیَ أَدقُّ فی أَعْيُنِکُمْ مِنَ »  قال:أَنَس رضی اللَّهُ عنه  عنْ ع:الرَّاب -13

  ی.رواه البخار «کُنَّا نَعْدُّهَا عَلَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنَ الْمُوِبقاتِ  ر،الشَّعَ
 

 ت:از انس رضی اهلل عنه روايت است که گف -13

پيـامبر باريکتر از مو است با اينکه در عهد  تانشما مرتکب اعمالی می شويد که در نظر 

 ما آنرا از جملهء مهلکات می شمرديم. اهلل عليه وسلم یصل
 

لَّم  ه،عَنْ أبی هريْرَةَ ، رضی اللَّه عن س:الْخَامِ -14 إِنَّ  قـال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «، أنْ يَأْتِیَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَىيَغَارُ اللَّهَ تَعَالَى
 

 روايت است که فرمود: اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضاز ابوهريرة  -14
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همانا خداوند غيرت می کند و غيرت خدا آنست که شخص آنچه را کـه خداونـد بـر وی 

 حرام نموده انجام دهد
 

»  ل:عَنْ أبی هُريْرَةَ رضی اللَّه عنه أَنَّهُ سمِع النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو س:السَّادِ -15

فـأَتَى  ا،لَکـوأَعْمَى ، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَليَهُمْ فَبَعث إِلَيْهِمْ مَ ع،وأَقْرَ ص،أَبْرَ ل:إِنَّ ثَالَثَةً مِنْ بَنِی إِسْرائي

ويُذْهَبُ عنِّی الَّذی قَدْ قَذَرنِی  ن،لَوْنٌ حسنٌ، وَجِلْدٌ حَسَ قال: ک؟أَیُّ شَیْءٍ أَحبُّ إِلَيْ قال:األَبْرَصَ فَ

 أَوْ    اإلِبلُ  قال: ک؟فَأَیُّ الْمالِ أَحَبُّ إِلَيْ قال: ا.فَمَسَحهُ فذَهَب عنهُ قذرهُ وَأُعْطِیَ لَوْناً حَسن س،النَّا

 ا.بارَک اللَّهُ لَکَ فِيه قال:فَ ء،عُشرَا نَاقَةً فأُعْطِیَ     الرَّاوِی شَکَّ    الَ الْبَقَرُ قَ

ويذْهبُ عنِّی هَذَا الَّذی قَـذِرَنی  ن،شَعْرٌ حس قال: ک؟أَیُّ شَیْءٍ أَحب إِلَيْ قال:فأَتَى األَقْرعَ فَ

فـأُعِطیَ بقـرةً  ر،الْبَقـ قال: ک؟أَحبُّ إِلَيْ ل.یُّ الْمَاقال فَأَ ا.أُعْطِیَ شَعراً حسن ه.فَمسحهُ عنْ س،النَّا

 ا.بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِيهَ قال:و ،حامِال

رَ النَّـاسَ  قال: ک؟أَیُّ شَیْءٍ أَحَبُّ إِلَيْ قال:فَأَتَى األَعْمَى فَ ری فَأُبْصـِ أَنْ يرُدَّ اللَّـهُ إِلَـیَّ بَصـَ

اةً والِـداً فَـأَنْتجَ  قال: ک؟فَأَیُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِليْ قال: ه.فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بصَرَ الْغنمُ فَـأُعْطِیَ شـَ

 م.وَلَهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَ ر،ولَهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَ ل،فکَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ اإلِبِ ا،هذَانِ وَولَّدَ هَذ

رَجُلٌ مِسْکينٌ قدِ انقَطعتْ بِـیَ الْحِبَـالُ فـی  قال:فَ ه،ثُمَّ إِنَّهُ أتَى األْبرص فی صورَتِهِ وَهَيْتتِ

 ن،والْجِلْدَ الْحَسـَ  ن،أَسْأَلُکَ بِالَّذی أَعْطَاکَ اللَّوْنَ الْحَسَ ک،فَال بَالغَ لِیَ الْيَوْمَ إِالَّ باللَّهِ ثُمَّ بِ ی،سَفَرِ

کَأَنِّی أَعْرفُـکُ أَلَـمْ تَکُـنْ أَبْـرصَ  قال:يرةٌ . فالحقُوقُ کَثِ قال:ف ی،بَعيِراً أَتبلَّغُ بِهِ فی سفَرِ ل،والْمَا

إِنْ کُنْـتَ  قـال:ف ر،إِنَّما وَرثْتُ هَذا المالَ کَابراً عَنْ کـابِ قال:ف ه،فَأَعْطَاکَ اللَّ ا،فَقير س،يَقْذُرُکَ النَّا

 ت.کَاذِباً فَصَيَّرکَ اللَّهُ إِلى مَا کُنْ

 قـال:فَ ا،وَرَدَّ عَلَيْه مِثْلَ مَاردَّ هَذَّ ا،قَالَ لَهُ مِـثْلَ ما قَالَ لهذَفَ ه،وأَتَى األَقْرَع فی صورتهِ وهيتَتِ

 ت.إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَصَيّرَکَ اهللُ إِلیَ مَاکُنْ

رَجُلٌ مِسْکينٌ وابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِیَ الْحِبَـالُ فـی  قال:ف ه،وأَتَى األَعْمَى فی صُورتِهِ وهَيْتَتِ

اةً أَتَبَلَّـغُ بِهَـا فـی  ک،ال بَالغَ لِیَ اليَوْمَ إِالَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِفَ ی،سَفَرِ أَسْأَلُکَ بالَّذی رَدَّ عَلَيْکَ بصرَکَ شـَ

فَخُذْ مَا شِتْتَ وَدعْ مَا شِتْتَ فَوَاللَّهِ ما أَجْهَـدُکَ  ی،قَدْ کُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَیَّ بَصر قال:ف ی؟سَفَرِ

خَطَ  ک،أَمْسِکْ مالَکَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رضیَ اللَّـهُ عنـ قال:ف ل.بِشْیءٍ أَخَذْتَهُ للَّهِ عزَّ وج الْيَوْمَ وَسـَ

 ه.متفقٌ علي «عَلَى صَاحِبَيْکَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريرة  -15
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سـه تـن از بنـی  شنيد که می فرمود: خداوند خواست کـه اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

اسرائيل را که يکی پيس مادرزاد و ديگری کـل )کچـل( مـادرزاد و سـومی کـور مـادرزاد بـود، 

بيازمايد. پس فرشته ای را فرستاد که نزد ابرص آمده به او گفت: چـه چيـز را بيشـتر دوسـت 

 داری؟

سبب نفرت و دوری مردم از مـن که  ، و اينکه اين بيماریوی گفت: رنگ  و پوست نيکو

 ده از ميان برود. پس دستی بر وی کشيد، پليدی از ميان رفت، رنگی نيکو به وی داده شد.ش

 ؟ به او گفت: کدام مال را دوست داریبعد 

خداوند به وی ماده شتری باردار داد و گفت خداوند برايـت  شتر را يا گفت گاو را. گفت:

 در آن برکت دهد. 

 ری؟بعد نزد کچل آمده گفت: چه چيز را دوست دا

پـس  .گفت: موی نيکو، اينکه اين بيماری که سبب دوری مردم از من شده از ميان برود

 سر او را مسح نموده کچلی اش از بين رفت، و موی نيکو به او داده شد.

 گفت: کدام مال را دوست تر می داری؟

 گفت: گاو را. گاو بارداری به او داده شد.

 گفت: خداوند برايت در آن برکت دهد.

 نزد کور آمده گفت: کدام چيز را دوست تر داری؟ بعد

بينائيم را باز دهد تا مردم را ببينم. او هم دستش را بـر وی کشـيد و  گفت: اينکه خداوند

 خداوند بينائيش را به وی داد. 

 گفت: کدام مال را دوست تر داری؟

 گوسفندی باردار به او داده شد. .گفت: گوسفند

يکی صاحب يک دشت شتر، و ديگری صاحب يک دشت گـاو  اين دو زادند و آن نيز. آن

 و سومی صاحب يک دشت گوسفند شد. کنايه از تعداد زياد دام و احشام است.

سپس اين فرشته به همان شکل و هيکل اولی، نزد ابرص )پـيس( آمـده گفـت: مـردی 

عـد کمـک هستم مسکين که از سفر بازمانده و نمی توانم به منزل برسم، مگر به کمک خدا و ب
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تو. از تو می خواهم به ذاتی که برای تو رنگ نيکو جلد نيکو و مـال داده، اينکـه بـرايم شـتری 

 بدهی، که در سفرم بوسيلهء آن به منزلم برسم. 

 مرد گفت: بدهی )قرض( زياد دارم.

، که مـردم از یفرشته گفت: فکر می کنم من ترا می شناسم، آيا همان ابرص فقير نيست

 و اکنون خداوند برايت اين همه نعمت داده است؟تو نفرت برده 

 مرد گفت: من اين ثروت را از بزرگانم به ارث برده ام. 

وی گفت: اگر چنانچه دروغ می گويی خداوند ترا به حالت اولت برگرداند و بعد به همـان 

شکل نزد کچل آمده و او همانند ابرص جواب داد، و فرشته هم به وی همان گفت که به ابـرص 

 گفته بود و گفت اگر چنانچه دروغ می گويی خداوند ترا به حالت اولت باز گرداند.

بعد به همان شکل و قيافه نزد کور آمده و گفت: مردی مسکين و مسافرم، وسايل سفرم 

از بين رفته و امروز به جايگاهم نمی رسم، مگر به کمک خدا و بعد به کمک تو. از تو می خواهم 

 ت را به تو باز داد، گوسفندی ده که بدان به سفرم ادامه دهم.به حق آنکه نور چشم

وی گفت: بلی براستی که خداوند بينائيم را باز داد، هر چه می خواهی بگير و هر چه مـی 

 خواهی بگذار. هرگز در آنچه که برای خود می گيری با تو سختگيری نمی کنم. 

خدا قـرار گرفتيـد، خداونـد از تـو فرشته گفت: مالت را با خود بدار. شما مورد آزمايش 

 راضی شد و بر دو رفيقت خشم نمود.
 

لَّم  ع:السَّابِ -11 عَنْ أبی يَعْلَى شَدَّادِ بْن أَوْسٍ رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وتمَنَّـى عَلَـى  ا،عَ نَفْسَه هَواهَـوَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَ ت،وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْ ه،الکَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَ» قال:

     حَسَنٌ حديثٌ رواه التِّرْمِذیُّ وقالَ  «اللَّهِ األمانی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی يعلی شداد بن اوس  -11

فرمود: زيرک کسی است که نفس خود را محاسـبه نمـوده و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

د، و ناتوان کسی است که نفسـش را بـدنبال آرزوهـا و هـوای برای زندگی بعد از مرگ کار کن

 خويش کشاند، و از خدا اميد داشته باشد.
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مِـنْ  م:قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:عَنْ أبی هُرَيْرَةَ رضی اللَّهُ عنهُ  ن:الثَّامِ -17

 ه.ديثٌ حسنٌ رواهُ التِّرْمذیُّ وغيرُح «حُسْنِ إِسْالمِ الْمَرْءِ تَرْکُهُ مَاالَ يَعْنِيهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی هريره  -17

فرمود: از حسن و نيکوئی اسالم شخص ترک امـور بـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فايده است.
 

لَّم  ع:التَّاس -18 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ أَلُ »  قـال:عَنْ عُمَرَ رضی اللَّهُ عنه عَنِ النَّبِیِّ صـَ ال يُسـْ

 ه.رواه أبو داود وغيرُ« الرَّجُلُ فيمَ ضَربَ امْرَأَتَهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یعمر رضاز  -18

فرمود: مرد از اينکه همسرش را برای چه زده مورد پرسـش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 قرار نمی گيرد.

 

 

 و پرهيزگاری باب تقوى -1
 

 612آل عمران:  أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الّلهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{يَا  قال اهلل تعالی: }

 61التغابن:  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعُْتمْ{ و قال تعالی: }

 وهذه اآلية مبينة للمراد مِنَ األُولى .

 71األحزاب:  اًل سَدِيداً{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْ و قال تعالی: }

 .وَاآليات فی األمر بالتقوى کثيرةٌ معلومةٌ

  {3{ وَيَرْزُقُْه مِنْ حَْيثُ لَا َيحْتَِسبُ }2وَمَن يَتَّقِ اللََّه يَجَْعل لَّهُ َمخَْرجاً}و قال تعالی: }

 3 – 2الطالق: 

يُکَفِّرْ عَنکُمْ سَيِّتَاتِکُمْ وَيَغْفِرْ لَکُمْ وَالّلهُ ذُو إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجَْعل لَّکُمْ ُفرْقَاناً وَ و قال تعالی: }

 29األنفال:   {29الْفَضْلِ الَْعظِيمِ}
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 واآليات فی البابِ کثيرةٌ معلومةٌ . 

خداوند می فرمايد: ای کسانی کـه ايمـان آورديـد از خـدا بترسـيد چنانکـه شايسـتهء 

 612ترسيدنش است. آل عمران: 

)اين آيـه بيـان کننـده مـراد و  61خدا بترسيد تا می توانيد. تغابن:  و هم می فرمايد: از

 معنی اولی است(

و نيز می فرمايد: ای آنانی که ايمان آورده ايـد از خـدا بترسـيد و سـخن حـق بگوئيـد. 

 )آياتی که در آن امر به تقوی شده زياد و معلوم است(. 75احزاب: 

گريزگاهی از هر کاری مقرر داشـته و از  و هم می فرمايد: کسی که از خدا بترسد برايش

 3، 2جايی او را روزی می دهد که گمان نمی کند. طالق: 

و هم می فرمايد: اگر از خدا بترسيد، پيدا کند برای شما گشايشـی را و از گناهانتـان در 

 29گذرد و خدا شما را بيامرزد و خدا صاحب فضل بزرگ است. انفال: 
 

هِ مَـن يا رسـولَ اللَّـ ل:قِي قال:عَنْ أبی هُرَيْرَةَ رضی اللَّهُ عنه  ل:األَوَّوأَمَّا األَحَاديثُ فَ -19

فيُوسُفُ نَبِیُّ اللَّهِ ابن نَبِیِّ اللَّـهِ »  : لَيْسَ عَنْ هَذا نَسْأَلُکَ، قَالَ:فقَالُوا «أَتْقَاهُمْ »  :أَکْرَمُ النَّاسِ؟ قال

أَلُونِی فعَنْ ، قال:: لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُکَالُواقَ .«ابن نَبیِّ اللَّهِ ابنِ خَلِيلِ اللَّهِ  ؟ مَعَـادِنِ الْعَـرَب تسـْ

 .متفقٌ عليه «خِيَارُهُمْ فی الْجاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ فی اإلِسالمِ إذَا فَقُهُوا 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -19

 گفته شد يا رسول اهلل گرامی ترين مردم کيست؟

 ود: پرهيزگارترين شان.فرم

 گفتند: درين باره از شما نمی پرسيم!

فرمود: يوسف پيامبر خدا فرزند پيامبر خدا، فرزند پيامبر خدا، فرزند پيـامبر خـدا، خليـل 

 اهلل.

 گفتند: از اين سؤال نمی کنيم.

فرمود: آيا از ساللهء عرب می پرسيد؟ بهترين شان در جاهليت بهترين شان در اسـالم 

 مانی که دانش بيندوزند.است، ز
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ش: سخن برای تمثيل آمده، يعنی چنانچه معادن شامل گوهرهای مختلفی است کـه در 

دفن شـده آشـکار مـی کنـد.  نآن ارزشمند و بی ارزش وجود دارد و هر معدن آنچه را که در آ

سيمای شـان نمـودار مـی شـود. پـس آنکـه در دورهء مردم هم آنچه اصالت داشته باشند از 

ت صاحب شرافت و فضيلت بوده اسالم جز شرفش را نيفزوده اسـت. و هرگـاه در ديـن جاهلي

خدا دانشمند شود به بلندترين مراتب شرف رسيده است. زيـرا اسـباب شـرف و بزرگـی در او 

 جمع شده است.
 

»  قـال:لَّم عَنْ أبی سَعيدٍ الْخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنه عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ ی:الثَّانِ -71

فَاتَّقوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاءِ.  ن.فينْظُر کَيْفَ تَعْمَلُو ا.إنَّ الدُّنْيا حُلْوَةٌ خضِرَةٌ ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُکُمْ فِيهَ

 رواه مسلم. «فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنةِ بَنِی إسْرَائيلَ کَانَتْ فی النسَاء 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -71

فرمودند: همانا دنيا شـيرين و سـبز اسـت )زرق و بـرق  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

دارد(. خداوند شما را در آن خليفه ساخته است تا ببيند، که چگونه عمل می کنيد، پس بترسـيد 

 از دنيا و از زنها، چرا که اولين ابتالی بنی اسرائيل در بارهء زنها بود.
 

لَّم کَـانَ يَقُـو ث:الثال -76  ل:عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 م.رواه مسل «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعفافَ والْغِنَى »
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -76

می فرمود: خداوندا، از تو هدايت، پرهيزگاری، عفاف )ازدست  يه وسلماهلل عل یپيامبر صل

 درازی به اموال( و بی نيازی طلب می کنم.
 

سمعت رسولَ اللَّـه  قال:عَنْ أبی طَريفٍ عدِیِّ بْنِ حاتمٍ الطائِیِّ رضی اللَّه عنه  ع:الرَّاب -72

رواه  «مِين ثُمَّ رَأَى أتقَى للَّـهِ مِنْهـا فَلْيَـأْتِ التَّقْـوَى مَنْ حَلَفَ عَلَى ي»  ل:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُو

 م.مسل
 

 مروی است: اهلل عنه یرضاز ابو طريف عدی بن حاتم طائی  -72
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شنيدم که فرمود: آنکه به چيزی سوگند خـورد، سـپس  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاز 

 د راه تقوی را برگزيند.چيزی را ببيند که از آن به تقوای الهی نزديکتر است، باي
 

عنْ أبی أُمَامَةَ صُدَیَّ بْنِ عَجاْلنَ الْباهِلِیِّ رضی اللَّهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسول  س:الْخَامِ -73

لُّوا خَمْسـکُ ه،اتَّقُوا اللَّـ»  قال:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَخْطُبُ فی حَجَّةِ الْودَاع فَ ومُوا  م،وصـَ وصـُ

فی آخـر کتـابِ  ی،رواه التِّرْمذ «تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُمْ  م،وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَکُ م،وأَدُّوا زکَاةَ أَمْوَالِکُ م،شَهْرَک

 ح.حديثٌ حسنٌ صحي قال:الصالةِ و
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو امامه صدی بن عجالن الباهلی  -73

الوداع را شنيدم که می فرمود: از خدا بترسيد  در حجة اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخطبهء 

وقت خود را بخوانيد و ماه روزهء خود را روزه بگيريد، زکات مالهـای خـويش را  و نمازهای پنج

، به جنـت پروردگـار خـويش داخـل مـی بدهيد واز اميران خويش اطاعت و فرمانبرداری کنيد

 شويد.

 

 

 توکلباب يقين و -7

 

ا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَاَب قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَُّه وَرَسُولُهُ وَصََدقَ اللَّهُ وَلَمَّ قال اهلل تعالی: }

 22األحزاب:  وَرَسُولُهُ وَمَا زَاَدهُْم إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً{

فَاْخشَوُْهمْ َفزَادَُهمْ إِيمَاناً  الَّذِينَ َقالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََمعُواْ لَُکمْ و قال تعالی: }

{ فَانَقلَبُوْا بِنِعْمٍَة مِّنَ اللِّه وَفَْضلٍ لَّمْ يَْمسَسُْهمْ ُسوءٌ وَاتََّبعُواْ 673وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَِنعَْم الْوَکِيلُ}

 674 - 673آل عمران:  {674رِضْوَاَن اللّهِ وَالّلهُ ذُو َفْضلٍ عَظِيمٍ}

 58الفرقان:  َوتََوکَّلْ عَلَى الَْحیِّ الَّذِی لَا َيمُوتُ{ لی: }و قال تعا

 66إبراهيم: } وَعلَى الّلهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الُْمؤْمِنُونَ{}و قال تعالی: 
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ِلَک فَبِمَا رَْحمَةٍ مِّنَ الّلهِ لِنَت لَهُْم وَلَوْ کُنتَ َفظّاً غَلِيَظ الْقَلِْب الَنَفضُّوْا مِنْ حَوْ و قال تعالی: }

 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِْر لَهُمْ وَشَاوِرُْهمْ ِفی األَمْرِ فَإِذَا عَزَْمتَ فَتََوکَّلْ عَلَى اللّهِ ِإنَّ اللَّه ُيحِبُّ

 659آل عمران:  الْمُتَوَکِّلِينَ{

 واآليات فی األمرِ بالتوکلِ کثيرٌة معلومةٌ .

 3الطالق:  فَهَُو حَسْبُُه{ وَمَن يَتََوکَّلْ عََلى اللَّهِ و قال تعالی: }

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوَن الَّذِينَ إِذَا ُذِکَر اللّهُ وَجَِلتْ ُقلُوبُُهمْ وَإَِذا تُلِيَْت عَلَيْهِْم آيَاتُُه  و قال تعالی: }

 2األنفال:  زَادَتْهُْم إِيمَاناً وَعَلَى رَبِِّهمْ يَتََوکَّلُونَ{

 فةٌ .واآليات فی فضل التوکل کثيرةٌ معرو

 و چون مسلمانان احزاب را ديدند گفتنـد اينسـت آنچـه مـا راخداوند تعالی می فرمايد: 

وعده داده بود خدا و پيغامبرش و راست گفت خدا و رسول او و اين امر جز بر ايمـان و تسـليم 

 22شان نيفزود. احزاب: 

جمع کرده اند، و هم می فرمايد: آنانکه مردم بر ايشان گفتند که کافران برای شما لشکر 

پس از آن لشکرها بترسيد، ولی زياده کرد اين سخن ايمان شان را، و گفتند بس اسـت مـا را 

به نعمتی از خدا و فضل او و نرسـيد بـه  "اين مسلمانان"خدا و نيکو ياور است، پس باز گشتند 

ايشان هيچ سختی، و خوشنودی خدا را پيروی نمودند و خدا صـاحب فضـل بـزرگ اسـت. آل 

 674، 673ران: عم

 58و می فرمايد: و توکل کن بر آن زندهء که هرگز نميرد. فرقان: 

 66و ميفرمايد: و بر خدا بايد که توکل کنند مسلمانان. ابراهيم: 

 659و هم ميفرمايد: و چون قصد کردی پس بر خدا اعتماد کن. آل عمران: 

 3بس است. طالق:  و خداوند می فرمايد: و هر که بر خدا توکل کند، پس وی او را

و ميفرمايد: حقا مؤمنان آنانی اند که چون خدا ياد کرده شود، دل ايشان بترسـد و چـون 

ايمان شان را و بر پروردگار خويش توکـل  "آن آيات"آيات خدا بر آنان تالوت شود، زياده سازد 

 2می کنند. انفال: 
 

قال رسولُ اللَّه صلى اللَّـه عليـه وآلـه  :قالعَن ابْن عَبَّاسٍ رضی اللَّهُ عنهما  ل:فَاألوَّ  -74

وَالنَّبِـیَّ  ن،فَرَأيْت النَّبِیَّ وَمعَه الرُّهيْطُ والنَّبِیَّ ومَعـهُ الرَّجُـل وَالـرَّجُال م،عُرضَت علیَّ األمَ»  م:وسل
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قومه ولکن انظر فَقِيلَ لِى: هذا موسى و ی،وليْسَ مَعهُ أحدٌ إذ رُفِعَ لِى سوادٌ عظيمٌ فظننتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِ

 ک،هَذه أُمَّتُـ ی:إلى األفق فإذا سواد عظيم فقيل لى انظر إلى األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل ل

فَخَـاض  ه،ثُـمَّ نَهَـض فَـدَخَلَ منْزِلَـ «ومعَهُمْ سبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وال عَذَابٍ 

فَلَعَلَّهُـمْ الَّـذينَ  م:فَقَـالَ بعْضـهُ ب،يدْخُلُون الْجنَّةَ بِغَيْرِ حسابٍ واَل عـذاالنَّاسُ فی أُولَتِکَ الَّذينَ 

ال م:وقَال بعْضهُ م،صَحِبُوا رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ فَلَـمْ  م،فَلعَلَّهُمْ الَّذينَ وُلِـدُوا فـی اإلسـْ

مَـا »  قـال:جَ عَلَيْهمْ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَفَخر     أشْياء وذَکَروا    يُشْرِکُوا باللَّه شيتاً 

وَعَلَـى  ن،وَالَ يَتَطيَّرُو ن،هُمْ الَّذِينَ ال يرقُونَ، وَال يَسْتَرْقُو»  قال:فَأخْبَرُوهُ فَ « ه؟الَّذی تَخُوضونَ فِي

 «أنْت مِـنْهُمْ »  قال:فَ م،ه أنْ يجْعَلَنی مِنْهُادْعُ اللَّ قال:فقَامَ عُکَّاشةُ بنُ مُحْصِن فَ «ربِّهمْ يتَوکَّلُونَ 

 ه.متفقٌ علي «سَبَقَکَ بِهَا عُکَّاشَةُ » قال:ادْعُ اللَّه أنْ يَجْعَلَنِی مِنْهُمْ ف قال:ثُمَّ قَام رَجُلٌ آخَرُ فَ
 

 اما احاديث وارده:

 هما روايت است که:اهلل عن یرضاز ابن عباس  -74

فرمود: امت های سابقه بر من عرضـه شـدند، و ديـدم  وسلم اهلل عليه  یرسول اهلل صل

پيامبری را با گروه بسيار کوچکی، کمتر از ده نفر، ديدم پيامبری را بـا يـک نفـر يـا دو نفـر، و 

پيامبری را در حاليکه با او يک نفر نبود، ناگهان گروه بسياری را ديدم و گمان کـردم کـه آنهـا 

ن موسی و قوم او هستند، ليکن به آن کرانهء ديگـر ببـين و امت من هستند، به من گفتند که اي

به آن سوی ديگر ببين، ديدم گروه گفته شد، ديدم و سياهی بزرگی را مشاهده کردم باز به من 

کـه بـدون فـر وجـود دارد زيادی را، باز به من گفته شد اين امت تو است و با آنها هفتاد هزار ن

بعداً برخاسته به خانه داخل شدند. مـردم در مـورد  .حساب و عذاب به بهشت داخل می شوند

اين اشخاصی که بدون حساب و عذاب به بهشت داخل می شوند بحث کردند. بعضـی گفتنـد: 

باشند. بعضی گفتند: شايد آنها کسانی باشند کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشايد آنها اصحاب 

اهلل عليه  یپيامبر صل، و از اين قبيل چيزها. در اسالم متولد شده اند و به خدا شريک نياورده اند

اهلل عليـه  یآنحضـرت صـلبر ايشان برآمده و فرمود: در بارهء چه بحث می نمائيد؟ آنهـا  وسلم

را با خبر ساختند. بعداً ايشان فرمودند: آنها کسانی هستند که تعويـذ و افسـون )رقيـه(  وسلم

يذ و افسون نمی نمايند(، و بد فالی نمی نمايند نمی کنند، ديگران را و خود هم )طلب رقيه و تعو

برخاسته و گفـت:   اهلل عنه یرضو بر خدای خويش توکل و اعتماد می کنند. عکاشه بن محصن 

 اهلل عليـه وسـلم یآنحضـرت صـليا رسول اهلل دعا کن که خداوند مرا از جملهء آنها بگردانـد. 
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رخاسته گفت: دعا کن که خداوند جـل جاللـه فرمود: تو از جملهء آنها هستی. بعداً مرد ديگری ب

 مرا از آنها بحساب آورد. ايشان فرمودندکه: عکاشه بر تو سبقت جسته است.
 

لَّم  ی:الثَّانِ -75 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ عَنْ ابْن عبَّاس رضی اللَّه عنهما أيْضاً أَنَّ رسول اللَّهِ صـَ

مْ ت،وإلَيکَ أنَبْ ت،وعليکَ توَکَّلْ ت،نْاللَّهُم لَکَ أسْلَمْتُ وبِکَ آم» ل:کانَ يقُو اللَّهـمَّ  ت.وبِـکَ خاصـَ

متفـقٌ  «وَالْجِنُّ وَاإلِنْسُ يمُوتُونَ ت،ال إلَه إالَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِی أنْت الْحیُّ الَّذی ال تمُو ک،أعُوذُ بِعِزَّتِ

 ی.وَهَذا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَاخْتَصرهُ الْبُخَارِ ه.علي
 

 س رضی اهلل عنهما روايت است که:از ابن عبا -75

فرمودند: خدايا برای تو تسـليم شـدم و بـه تـو ايمـان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

آوردم و بر تو اعتماد کردم و به تو رجوع کردم وبرای تو )با دشمنان دين( دشمنی ورزيدم. بـار 

گمـراه سـازی. تـو زنـدهء خدايا به عزتت پناه می جويم که خدايی جز تو نيست، از اينکه مـرا 

 هستی که نمی ميری، ولی جن و انس می ميرند.
 

حسْبُنَا اللَّهُ ونِعْـمَ الْوکِيـلُ قَالَهَـا » قال:عن ابْنِ عَبَّاس رضی اللَّه عنهما أيضاً  ث:الثَّالِ -71

 اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم حـيِنَ قَـالُوا: وَقالهَا مُحمَّدٌ صَلّى ر،إبْراهِيمُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم حينَ أُلْقِى فی النَّا

بُنَا اللَّـهُ وَنِعْـمَ الْوکِيـلُ  ا:إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إيمانـاً وقَـالُو» رواه « حَسـْ

 البخارى.
 

صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  کَانَ آخِرَ قَوْل إبْراهِيمَ»  قال:وفی رواية له عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللَّه عنهما 

 « .حسْبی اللَّهُ وَنِعمَ الْوَکِيلُ »  وسَلَّم حِينَ ألْقِی فی النَّارِ
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت شده که فرمود: -71

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوکِيلُ، ابراهيم عليه السالم هنگامی که در آتش انداخته شد، آنرا گفت. 

مردم برای مقابله با شما جمع شـده انـد، "هم هنگامی که گفته شد  عليه وسلم اهلل یصلمحمد 

 حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوکِيلُ گفتند. "پس از آنها بترسيد، پس ايمان افزوده شده

 و در روايتی از ابن عباس رضی اهلل عنهما آمده که گفت:

ته شـد، ايـن بـود کـه گفـت: سخن آخر ابراهيم عليه السالم هنگامی که در آتش انداخ

 حسْبی اللَّهُ وَنِعمَ الْوَکِيلُ. کافيست اهلل برای من و نيکو نگهبانی است.
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لَّم  ع:الرَّاب -77 يَـدْخُلُ الْجَنَّـةَ عَن أبی هُرَيْرةَ رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 م.سلرواه م «أقْوَامٌ أفْتِدتُهُمْ مِثْلُ أفتدة الطَّيْرِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -77

فرمود: مردمی به بهشت داخل می شوند، که دلهای شان مثل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 دلهای پرندگان است.

ش: در اين حديث اشاره بر اين است که مانند پرندگان که جهـت حصـول رزق تـدبير 

صول رزق را با اينکه آنان ضعيف و حيلهء شان کـم ننموده وخداوند تبارک و تعالی برای شان و

 می باشد، ميسر و فراهم می گرداند، آنها متوکلی اند، يا اينکه دلهای شان نرم و رقيق است.
 

عنْ جَابِرٍ رضی اللَّهُ عنه أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قِبَـلَ نَجْـدٍ  س:الْخَامِ -78

فَنَـزَلَ  ه،فأدْرکتْهُمُ الْقائِلَةُ فی وادٍ کَثِيرِ الْعضَا م،قَفَل رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَفَل مَعهُفَلَمَّا 

لّى اهللُ  ر،رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وتَفَرَّقَ النَّاسُ يسْتظلُّونَ بالشج ونَـزَلَ رسـولُ اللَّـه صـَ

لَّم  ه،حْتَ سمُرَةٍ ، فَعَلَّقَ بِهَا سيْفَعَلَيْهِ وسَلَّم تَ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ونِمْنَا نوْمةً ، فإذا رسـولُ اللَّـهِ صـَ

فاسْتيقَظتُ وَهُو فـی يـدِهِ  م،إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَیَّ سيْفی وأَنَا نَائِ»  قال:وإِذَا عِنْدَهُ أعْرابِیُّ ف ا،يدْعونَ

 ه.متفقٌ علي س.وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَ « ثاَلثاً    اللَّه  ت:قُلْ ی؟منِّ مَنْ يَمْنَعُکَ قال: ا،صَلْت

فإذَا أتينـا  ع،کُنَّا مع رسول اللِّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بذاتِ الرِّقا ر:جابِ قَالَ:  رواية وفی      

رِکِي م،على شَجرةٍ ظليلة ترکْنَاهَا لرسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ وسـيف  ن،فَجاء رجُلٌ مـن الْمُشـْ

فمَـنْ  قال: «ال »  قال: ی؟تَخَافُنِ قال:رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُعَلَّقٌ بالشَّجرةِ ، فاخْترطهُ ف

 «.اللَّه» قال: ی؟يمْنَعُکَ مِنِّ

قـال:  «اللَّهُ »  ال:ق ی؟قال منْ يمْنعُکَ مِنِّ ه:صحيحِ فی اإلِسماعيلی بکرٍ أبی رواية وفی    

 « ی؟منْ يمنعُکَ مِنِّ»  قال:فأخذ رسَول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم السَّيْفَ فَ ه،فسقَطَ السَّيْفُ مِنْ يدِ

ال، ولکِنِّی أعاهِـدُک  قال: « ه؟وأنِّی رسولُ اللَّ ه،تَشهدُ أنْ ال إلَه إال اللَّ»  قال:فَ ذ،کُن خَيْرَ آخِ قال:فَ

جِتتکُمْ مِنْ عِندِ خيرِ  قال:فَأتى أصحابَه ف ه،فَخلَّى سبِيل ک،وال أکُونَ مع قوم يقاتلون ک،أقَاتِلَ أن ال

 س.النَّا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جابر  -78



 85 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

بسوی نجد بـه جهـاد رفـت، چـون ايشـان از غـزوه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوی با 

. هنگام قيلوله )خواب نيمروز( بـه واديـی رسـيدند کـه بازگشتند، من هم همراه شان باز گشتم

زير درخت طلحی فرود آمده، شمشير خـود را  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبسيار خار داشت. 

مـا را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبر آن آويزان نموده، لحظهء خوابيدند. ناگهان متوجه شديم که 

فرمـود: ايـن اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاست.  می خواهند و در کنار شان اعرابيی ايستاده

شخص شمشير مرا از غالف کشيده و من خواب بودم، ناگهان بيدار شدم و ديدم کـه شمشـير 

برهنه در دستش قرار دارد. به من گفت: کی ترا از من باز می دارد؟ من سه بار گفتم اهلل، و وی 

 را توبيخ و مجازات ننموده نشستند.

بـه غـزوهء ذات  اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صـلگفت: ما با  اهلل عنه یرضبر در روايتی جا

 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صلالرقاع رفته بوديم، چون به درختی سايه دار می رسيديم آنرا برای 

بـه  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلمی گذاشتيم. مردی از مشرکين آمد، در حاليکه شمشير 

 را گرفته و گفت: از من نمی ترسی؟درخت آويزان بود، وی آن

 فرمودند: نه!  

 گفت: چه کسی ترا از من باز می دارد؟

 فرمودند: اهلل 

 و در روايتی در صحيح اسماعيلی آمده: آن مرد گفت: چه کسی ترا از من باز می دارد؟

شمشـير  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلفرمودند: اهلل. سپس شمشير از دست او افتاد. 

 رفته فرمود: آيا شهادت می دهی که معبود برحقی جز اهلل نيست و من رسول خدايم؟را گ

گفت: نه! ولی با تو پيمان می کنم، که با تو نجنگم و با کسانی که با تو بجنگند همراهـی 

او را رها کردند. بدنبال آن، وی نزد رفقايش رفته گفت: من از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنکنم. 

 مردم پيش شما آمدم. نزد بهترين
 

لَّم  قال:عنْ عمرَ رضی اللَّهُ عنه  س:السادِ -79 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ سمعْتُ رسـولَ اللَّـه صـَ

 «تَغْدُو خِماصاً وترُوحُ بِطَاناً ر،لَوْ أنَّکم تتوکَّلونَ على اللَّهِ حقَّ تَوکُّلِهِ لرزَقکُم کَما يرزُقُ الطَّيْ» يقُولُ: 

 ن.حديثٌ حس ل:قاو ی،رواه الترمذ
 

 از عمر رضی اهلل عنه روايت است که گفت:  -79
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شنيدم پيامبر صلی اهلل عليه و سلم را فرمود: اگر شما بنحوی که شايسته است بـر خـدا 

توکل و اعتماد کنيد، همانا شما را خداوند مانند مرغان که صبح گرسنه بر می آيند و شـام سـير 

 باز می گردند، روزی می دهد.

بيهقی در شعب ايمان بيان می دارد که: اين حـديث دال بـر ايـن نيسـت کـه  ش: امام

انسان به کسب روزی و رزق تالش نورزيده و بر جای بنشيند، بلکه اين را افاده می نمايـد کـه 

بايد تکاپو و سعی خويش را بدارد. چنانچه پرندگان نيز وقتی احتياج به غذا دارند، در طلـب آن 

همهء موارد توکل بر خدا را بايد از نظر دور نداشت، رفـتن در پـی رزق و در  بر می آيند. البته در

 ر از سوی خدا و با قدرت وی می باشد.ف، و غيره و بر اين باور شد که خيتصر
 

لّى  قال:عن أبی عِمَارةَ الْبراءِ بْنِ عازِبٍ رضی اللَّه عنهما  ع:السَّابِ -81 قال رسولُ اللَّـه صـَ

ووجَّهْتُ وجْهِی  ک،اللَّهمَّ أسْلَمْتُ نفْسی إلَيْ ل:يا فاُلن إذَا أَويْتَ إِلَى فِرَاشِکَ فَقُ»  م:لَّاهللُ عَلَيْهِ وسَ

ال ملجَأَ وال منْجى مِنْـکَ إالَّ  ک،رغْبَة ورهْبةً إلَيْ ک.وألْجأْتُ ظهْرِی إلَيْ ک،وفَوَّضْتُ أمری إِلَيْ ک،إِلَيْ

فَإِنَّکَ إنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِکَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ  ت،زَلْتَ، وبنبيِّک الَّذی أرْسلآمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذی أنْ ک،إلَيْ

 ه.متفقٌ علي «، وإنْ أصْبحْتَ أصَبْتَ خيْراً 

لَّ قال: الْبرَاء عن الصَّحيحين فی رواية وفی       »  م:قال لی رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وذَکَر نحْوَه ثُـمَّ  ل:فَتَوَضَّأْ وُضُوءَکَ للصَّالَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّکَ األيْمَنِ وقُ إذَا أتَيْتَ مضجعَکَ

 .« قَالَ وَاجْعَلْهُنَّ آخرَ ما تَقُولُ 
 

 از ابو عماره براء بن عازب رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -81

ه به بستر خوابت قرار گرفتـی بگـو: فرمود: ای فالنی زمانی ک اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

کـا بار خدايا خود را به تو سپردم، و رويم را بسوی تو نمودم، و کارم را به تو سپردم، و بر تو ات

پناهگاهی از تو جز بخـودت وجـود نـدارد. ايمـان  و هيچ گريزگاه کردم از روی بيم و اميد از تو

ی. اگر تو همان شـب بميـری بـر اصـل آوردم به کتابی که فرستادی و پيامبری که مبعوث کرد

 فطرت می ميری و اگر صبح کنی به خير می رسی.

 اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلروايت شده که  اهلل عنه یرضدر روايتی در صحيحين از براء 

برايم فرمود: هرگاه تصميم گرفتی بخوابی همانند وضويت برای نمـاز وضـوء کـن. سـپس بـر 

حديث را ذکر نمود و در آخر افزود، اين دعا را آخر سـخنت قـرار  پهلوی راست قرار گرفته بگو:

 ده.
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عنْ أبی بَکْرٍ الصِّدِّيق رضی اللَّه عنه عبدِ اللَّه بنِ عثمانَ بنِ عامِرِ بنِ عُمَرَ ابن  ن:الثَّامِ -86

 وهُـو يْمِیِّ رضـی اللَّـه عنـهالتَّ کعب بن سعد بْنِ تَيْمِ بْن مُرَّةَ بْنِ کَعْبِ بْن لُؤیِّ بْنِ غَالِب الْقُرَشِیِّ

نظرتُ إلى أقْدَامِ المُشْرِکِينَ ونَحنُ فی الْغَارِ وهُمْ علَـى  قال:هُ صحابَةٌ ، رضی اللَّه عنهم وَأُمَّ وأبُوهُ

مَا ظَنُّک يـا أبـا بکـرٍ »  يا رسولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أحَدَهمْ نَظرَ تَحتَ قَدميْهِ ألبصرَنا فقال: ت:رؤوسنا فقل

 ه.متفقٌ علي «نْينِ اللَّهُ ثالثُِِهْما باثْ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یابوبکر رضاز  -86

من در غار متوجه پاهای مشرکين شدم که باالی سر ما ايستاده بودند. گفتم: يـا رسـول 

 اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلاهلل! اگر يکی از ايشان زير پايش را بنگرد، ما را خواهد ديد. 

 : چه فکر می کنی بدو کسی که سوم شان خدا است؟فرمود
 

عَنْ أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ سلَمَةَ ، واسمُهَا هِنْدُ بنْتُ أبی أُمَيَّةَ حُذَيْفـةَ المخزوميـة  ع:التَّاسِ - 82

لَّهِ، توکَّلْتُ عَلَى بسم ال»  قال:رضی اللَّهُ عنها أن النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کانَ إذَا خَرجَ مِنْ بيْتِهِ 

أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَیَّ  م،أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَ ل،أَوْ أَزِلَّ أوْ أُز ل،اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّی أعوذُ بِکَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَ

حسـنٌ  حديثٌ ی:حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والتِّرمذیُّ وَغيْرُهُمَا بِأسانِيدَ صحيحةٍ . قالَ التِّرْمذ« 

 د.وهذا لَفظُ أبی داو ح،صحي
 

 از ام المؤمنين ام سلمه رضی اهلل عنها روايت است: -82

از خانه بيرون می آمد می فرمود: بسم اللَّهِ، توکَّلْتُ عَلَـى  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

از اينکه گمراه کـنم يـا  اللَّهِ، اللَّهُمَّ... بنام خدا توکل نمودم بر خدا، بار خدايا پناه می جويم به تو

گمراه شوم، لغزش کنم يا ديگری را بلغزانم، ظلم کنم يا بر من ظلم شود، کار جاهالنهء انجـام 

 دهم و يا بر من انجام داده شود.
 

لَّ قال: قال:عنْ أنسٍ رضیَ اللَّهُ عنه  ر:الْعَاشِ - 83 مَـنْ »  م:رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

لُ لهُ هُـديتَ يقا ه،وال حوْلَ وال قُوةَ إالَّ بِاللَّ ه،إذا خَرَج مِنْ بيْتِهِ: بِسْم اللَّهِ توکَّلْتُ عَلَى اللَّيعنِی قَالَ 

يْطَانُوُقِيتَ وَکُفِيت و : وقـال ، والنِّسـائِیُّ وغيـرُهمِرواه أبـو داودَ والترمـذیُّ« ، وتنحَّى عنـه الشـَّ

کيْفَ لک بِرجُـلٍ قَـدْ  ر:لِشَيْطانٍ آخ الشَّيْطَانَ يعْنِی فيقول:»  :الترمذیُّ: حديثٌ حسنٌ، زاد أبو داود

 ؟ .«هُدِیَ وَکُفی وَوُقِى
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -83

فرمود: کسی که هنگام بيرون آمدن از خانه اش بگويـد:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

وال قُوةَ إالَّ بِاللَّهِ. بنام خدا توکل و اعتماد کردم بر خدا، نيست  وال حوْلَ ه،بِسْم اللَّهِ توکَّلْتُ عَلَى اللَّ

گرديدنی از معصيت بسوی طاعت و نيست قوتی )برای انجام اعمال خير( مگر بتوفيق خدا. بـه 

او گفته می شود: هدايت شدی و کارهايت رو براه شد و حفظ و وقايه گرديدی و شـيطان از وی 

 دور می شود. 

زوده که: شيطان به شيطان ديگر می گويد: چـه خـواهی کـرد بـا مـردی کـه ابو داود اف

 هدايت شده و کارهايش انجام گرديده و حفظ شده است؟
 

لَّ قال:وَعنْ أنَسٍ رضی اللَّهُ عنه  - 84 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  م،کَان أخوانِ عَلَى عهْدِ النبیِّ صـَ

لّى  ف،واآلخَرُ يحْتَرِ م،لَيْهِ وسَلَّوکَانَ أَحدُهُما يأْتِی النبیِّ صَلّى اهللُ عَ فَشَکَا الْمُحْتَرِفُ أخَاهُ للنبیِّ صـَ

 م.رواه التِّرْمذیُّ بإسناد صحيح على شرط مسل «لَعلَّکَ تُرْزَقُ بِهِ »  قال:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف
 

 از انس رضی اهلل عنه روايت است که گفت: -84

دو برادر بودند که يکی به حضور رسول اهلل صلی اهلل در زمان پيامبر صلی اهلل عليه وسلم 

عليه وسلم می آمد و ديگری کار می کرد، برادری که کار می کرد از برادر خويش بحضور رسول 

اهلل صلی اهلل عليه وسلم شکوه نمود. پيامبر صلی اهلل عليه وسلم فرمـود: شـايد تـو بـه خـاطر 

 برادرت روزی داده می شوی.

 

 

 مت و پايداری بر صراط مستقيمباب استِقا -8
 

 662هود:  فَاسْتَقِمْ َکمَا أُمِْرتَ{ قال اهلل تعالی: }

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا َربُّنَا اللَُّه ُثمَّ اْستَقَامُوا تَتَنَزَُّل عَلَيْهُِم الْمََلائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا  و قال تعالی: }

{ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُکُمْ فِی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِی الْآِخرَِة 31الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ} تَحَْزنُوا وَأَْبشِرُوا بِالْجَنَّةِ 

 31فصلت:  {32{ ُنُزالً مِّنْ غَُفورٍ رَّحِيمٍ}36وَلَکُمْ فِيهَا مَا تَشْتَِهی أَنفُسُکُمْ وَلَُکمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}

- 32 
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{ 63الُوا رَبُّنَا اللَُّه ُثمَّ اسَْتقَامُوا فَلَا خَوٌْف عَلَيْهِْم وََلا هُْم يَْحزَُنونَ}إِنَّ الَّذِينَ قَ و قال تعالی: }

 64 – 63األحقاف:  {64أُوْلَتِکَ أَصْحَاُب الْجَنَّةِ َخالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا کَاُنوا يَعَْملُونَ}
 

   662خداوند می فرمايد: پس استوار باش چنانکه امر شده ای. هود:

هر آينه آنانکه گفتند، پروردگار ما خداست و باز ثابت ماندند، بر ايشان فرود  و ميفرمايد:

می آيد فرشتگان که مترسيد و اندوه مخوريد و به بهشتی که وعده داده می شـديد خوشـحال 

شويد. ما دوستان شما بوديم در زندگانی دنيا و در آخرت نيز، و برای شما است در اين جا آنچه 

بد نفس شما و برای شماست اينجا آنچه درخواست کنيـد، بطـور مهمـانی از جانـب خـدای طل

  32 – 31آمرزگار مهربان. فصلت: 

و هم می فرمايد: هر آينه آنانکه گفتند پروردگار ما خداست باز ثابت ماندند، پـس هـيچ 

و در آنجـا  ترس بر ايشان نيست و نه ايشان اندوه خورند و اين جماعه اهل بهشت اند جاودان

 64، 63پاداش داده شوند حسب آنچه ميکردند. احقاف: 
 

يـا  ت:وقيل أبی عمْرة سُفْيانَ بنِ عبد اللَّه رضی اللَّه عنـه قـال: قُلْـ و،عمر أبی وَعَنْ -85

تَقِمْ  آمَنْت باللَّهِ: ثُمَّ ل:قُ»  قال: ک.رسول اللَّهِ قُلْ لِی فی اإلِسالمِ قَوالً ال أَسْأَلُ عنْه أَحداً غيْر « اسـْ

 م.رواه مسل
 

روايـت اسـت کـه گفـت:  اهلل عنه یرضيا ابو عمره سفيان بن عبد اهلل از ابو عمر  -85

گفتم: يا رسول اهلل برای من در اسالم سخنی بگو که بعد از تو از کسـی نپرسـم. فرمـود: بگـو 

 بخدا ايمان آوردم )آمنت باهلل( و سپس استقامت کن و پايدار باش.
 

لَّ ه:أبی هُريْرة رضی اللَّه عن وعنْ -81 قَـارِبُوا »  م:قال قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

وال أَنَا إال أنْ »  قال:وال أنْت يَا رسُولَ اللَّه؟  ا:قَالو «واعْلَمُوا أَنَّه لَنْ ينْجُو أحدٌ منْکُمْ بعملهِ  ا،وسدِّدُو

 م.رواه مسل «يتَغَمَّدنی اللَّه برَحْمةٍ منْه وَفضْلٍ 

 

 مروی است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -81
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فرمودند: ميانه روی کنيد و بر حق استقامت ورزيـد و بدانيـد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

که هيچيک از شما به عملش نجات نمی يابد. پرسيدند: شما نيز يا رسول اهلل؟ فرمودند: و حتی 

 شامل حالم شود. نه من، مگر اينکه رحمت و فضل خداوندی

ش: معنی اين حديث اين است که بنده نمی بايد به عملش مغرور گردد، بلکـه همـواره 

بايد نجات را در پرتو رحمت خدا جستجو کند، که اين امر موجب افزوده شدن اخـالص او مـی 

   گردد، و خداوند فقط اعمال خالصانه را می پذيرد.

 

 

ناپايداری دنيا تفکر در عظمت کائنات خداوندی و باب  -9

و ترس های روز آخرت و ديگر امور مربوط به آن و کوتاهی 

 نفس و تهذيب آن و وادار نمودنش بر استقامت و پايداری

 
سبأ:  قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم ِبوَاحِدَةٍ َأن َتقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَُفرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا{ قال اهلل تعالی: }

41 

إِنَّ ِفی خَلِْق السَّمَاوَاتِ وَاألَْرضِ وَاخْتِالَِف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آليَاٍت لِّأُوْلِی  }و قال تعالی: 

{ الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِِهمْ وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ 691األلْبَابِ}

 696 - 691آل عمران:  {696َت َهذا بَاطِالً سُبْحَاَنکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}وَاألَرِْض رَبَّنَا مَا خَلَقْ

{ 68{ وَإِلَى السََّماء کَيْفَ رُفَِعتْ}67أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِِل کَْيفَ خُلِقَتْ} و قال تعالی: }

 {26{ َفذَکِّْر إِنَّمَا َأنَت مُذَکِّرٌ}21حَتْ}{ وَإِلَى الْأَْرِض کَيَْف سُطِ 69وَإِلَى الْجِبَالِ کَيَْف ُنصَِبتْ}

 26 - 67الغاشية: 

 61محمد:  أَفََلمْ َيِسيرُوا فِی الْأَْرضِ فَيَنُظرُوا{ و قال تعالی: }

 واآلیات فی الباب کثیرة  

 

به يک چيز پند می دهم که دو دو و تنها و تنها برای  خداوند می فرمايد: بگو که شما را
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 41پس انديشه کنيد. سباء: خدا برخاسته و س

و هم می فرمايد: همانا در آفرينش آسمانها و زمين و اختالف شب و روز دالئل درستی 

برای کسانی که عقل دارند، وجود دارد. آنانی که ايستاده، نشسته و بر پهلوی شان خدا را ياد 

ر ما، اين را عبث می کنند و در آفرينش آسمانها و زمين انديشه نموده می گويند: ای پروردگا

 696، 691نيافريدی پاکی است ترا... آل عمران: 

و هم می فرمايد: آيا نگاه نمی کنند بسوی شتر که چگونه آفريده شد و به آسمانها که 

چگونه برداشته شد وبه زمين که چگونه هموار ساخته شد. پس پند بده که تو فقط بيم دهنده 

 26 – 67ای. الغاشيه: 

 61محمد:  ؟د: آيا گردش نمی کنند در زمين که ببينندو نيز می فرماي

 آيات وارده در اين موضع زياد است.
 

 « .الْکَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَه »  ق:ومِنْ األحَاديث الحديث السَّاب
 

  «.الْکَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَه » و از احاديث، حديث سابق است: 

 

 

ن بر توجه به خير شتافتن به اعمال خير و تشويق کردباب  -61

 ترديد و با جديت به آن روی آورد بنحوی که بدون
 

 648البقرة:  فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ{قال اهلل تعالی: }

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفَِرةٍ مِّن رَّبُِّکمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَْرضُ أُعِدَّْت  و قال تعالی: }

 633آل عمران:  {633لِلْمُتَّقِينَ}
 

 841خداوند می فرماید: در امور خیر از همدیگر پیشی و سبقت بگیرید. بقره: 

می فرماید:  بشتابید بسوی مغفرت و آمرزشی که از جانب پروردگار شما است و بسوی بهشتی که پهنای 
 827آن برابر آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است. آل عمران: 
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لَّم قـال: ل:فاألوَّ -87 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ »  عَنْ أبی هريرة رضی اللَّه عنه أن رسولَ اللَّهِ صـَ

ی کـافر  ا،بادِروا باألعْمالِ الصَّالِحةِ ، فستکونُ فِتَنٌ کقطَعِ اللَّيلِ الْمُظْلمِ يُصبحُ الرجُلُ مُؤمناً ويُمْسـِ

 م.رواه مسل «من الدُّنْيا يبيع دينه بعَرَضٍ ا،ويُمسِی مُؤْمناً ويُصبحُ کافر
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -78

فرمود: بشتابيد به انجام اعمال صـالحه، پـيش از آنکـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فتنه هايی ظاهر شود مانند پاره های شب تاريک، که شخص صبح می کنـد در حاليکـه مـؤمن 

و شب را مؤمن می گذراند و صبح کافر می گردد، دين خـود  است و بهنگام شام کافر می شود،

 را در برابر متاع کمی از دنيا می فروشد.
 

 اللَّـه رضـی الْحارِثِ بنِ عُقبةَ وفتحها المهملةِ السين بکسرِ  سِرْوَعَةَ أبی عنْ: الثَّانی -88

رعاً فَتَخَطَّـى  ر،لْعصْصليت وراءَ النَبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بالمدِينةِ ا :قال عنه فسلَّم ثُمَّ قَامَ مُسـْ

فـرأى أنَّهُـمْ قـدْ  م،فخـرج عَلـيه ه،فَفَزعَ النَّاس من سرعَت ه،رِقَابَ النَّاسِ إلى بعض حُجَرِ نسائِ

رواه  «فأمرْتُ بقسْمتِه ی،فکرِهْتُ أن يحبسَنِ ا،ذکرت شيتاً من تبْرٍ عندَن» قال: ه،عَجِبوا منْ سُرْعتِ

 ی.البخار

 .  «فی رواية له: کنْتُ خلَّفْتُ فی الْبيتِ تِبراً من الصَّدقةِ ، فکرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهو
 

روايت است که گفت: در مدينه نمـاز  اهلل عنه یرضاز ابو سروعه عقبة بن الحارث  -88

ادا کردم، ايشان چون سالم دادنـد، بسـرعت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلعصر را در عقب 

از باالی صفهای مردم رد شده، به خانهء يکی از همسران شان داخل گشتند، مردم از  برخاسته

برآمـده  اهلل عليـه وسـلم یآنحضرت صلهراسان شدند.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشتاب 

شگفتی مردم را از شتاب شان مشاهده نموده فرمودند: بيادم آمد که تکهء از طـال يـا نقـره در 

 است، زشت پنداشتم مرا به خود مشغول دارد، از اينرو به تقسيمش امر نمودم.خانهء ما موجود 

در روايت ديگر از بخاری آمده: تکهء زری، طال يا نقره از صدقه را بيـاد آوردم، کـه در و 

 خانه گذاشته ام، زشت پنداشتم که شب آنرا در خانه نگهدارم و صدقه اش ندهم.
 

قال رجلٌ للنبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يومَ أُحُـدٍ:  عنه قال: اللَّهُ رضی جابر عن: الثَّالث -89

متفـقٌ  ثُمَّ قاتل حتَّى قُتلَ. ه،فألْقى تَمراتٍ کنَّ فی يَدِ « فی الْجنَّةِ» قال: ا؟أرأيتَ إنْ قُتلتُ فأينَ أَنَ

 ه.علي
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ل اهلل رسـوروايت است که گفت: مـردی در روز احـد بـرای  اهلل عنه یرضاز جابر  -89

 گفت: با خبرم ساز هرگاه کشته شوم جايگاهم کجاست؟  اهلل عليه وسلم  یصل

فرمودند: بهشت. بدنبال آن، شخص مذکور چند دانـه خرمـايی را کـه در دسـتش بـود 

 انداخته جنگيد تا کشته شد.
 

لَّم، عَ اهللُ صَلّى النبیِّ إلى رجلٌ جاءَ: قال عنه اللَّهُ رضی هُريرةَ أبی عن: الرابع -91 لَيْهِ وسـَ

أنْ تَصَدَّقَ وأنْت صحيحٌ شَحيحٌ تَخْشى الْفقرَ، » قال: ا؟يا رسولَ اللَّهِ، أیُّ الصَّدقةِ أعْظمُ أجْر فقال:

 «لفاُلنٍ کذا ولفالنٍ کَذَا، وقَـدْ کـان لفُـالن  قُلت: وتأْمُلُ الْغنى، وال تُمْهِلْ حتَّى إذا بلَغتِ الْحلُقُومَ.

 ه.متفقٌ علي
 

 که گفت: اهلل عنه روايت است  یابو هريره رضاز  -91

شخصی خدمت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم آمده گفت: يا رسول اهلل، اجر و مزد کدام 

 صدقه بزرگتر است؟

فرمود: اينکه صدقه دهی در حاليکه تندرستی و بخيل و از فقر می ترسی و آرزوی دارائی 

ای که روح بحلقوم برسد بگويی: به فالنی اينقدر  و ثروت داری و فرمودند: تأخير مکن تا لحظه

 و به فالنی اينقدر در حاليکه اين مال از ورثه ات می باشد.
 

لَّم أَخـذَ سـيْفاً  ه،عن اللَّه رضی أنس عن: الخامس -96 أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

فمـنْ »قَالَ:  ا.أَنا أَن ل:کُلُّ إنْسانٍ منهمْ يقُو م،يهُفبسطُوا أَيدِ ا؟مَنْ يأْخُذُ منِّی هَذ»  يوم أُحدٍ فقَالَ:

فأَخَذهُ ففَلق بِـهِ هَـام  ه،أَنا آخُذه بحقِّ ه:فقال أَبُو دجانة رضی اللَّه عن م،فَأَحْجمِ الْقو ه؟يأَخُذُهُ بحقِ

 م.رواه مسل «.الْمُشْرِکينَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -96

در روز احد شمشيری گرفتـه فرمـود: چـه کسـی ايـن  يه وسلم اهلل عل یرسول اهلل صل

شمشير را از من می گيرد؟ همه دستهای خود را بسوی شان دراز نموده هر يک از ايشـان مـی 

 یرضـمی ستاند؟ مردم درنگ کردند. ابودجانـه من گفت: من، من. فرمودند: کی آنرا بحقش از 

آن شمشير را گرفتـه و سـرهای مشـرکين را گفت: من آنرا بحقش می گيرم و بدنبال  اهلل عنه

 بدان شکافت.
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 ش: اسم ابو دجانه، سماک بن خرشه است.
 

کوْنا عنه اللَّه رضی مالکٍ بن أَنس أَتَيْنَا: قال عدیِّ بنِ الزُّبيْرِ عن: السَّادس -92  إليـهِ فشـَ

 «ی بعْده شَرٌ منه حتَّى تلقَوا ربَّکُمْ اصْبِروا فإِنه ال يأْتی زمانٌ إالَّ والَّذ» :فقال. الْحَجَّاجِ من نلْقى ما

 ی.رواه البخار م.سمعتُه منْ نبيِّکُمْ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

آمديم و ازستمی که از حجاج  اهلل عنه یرضزبير بن عدی گفت: نزد انس بن مالک  -92

بعـدی  می کشيديم شکايت کرديم وی گفت: صبر کنيد، زيرا هر لحظه ای که می گذرد، لحظهء

اهلل عليـه  یصـلبدتر از آنست تا با خدای خويش مالقات کنيد. من اين سخن را از پيامبر شما 

 شنيدم. وسلم

ش: مفهوم  صبر در اينجـا ايـن اسـت کـه چـون مسـلمانان مخلـص و متـدين دارای 

تشکيالتی برای جانشين گرديدن نمی باشند، کسانی که بعد از اين قوم نابکار بـه قـدرت مـی 

سلماً همان شيوهء استبداد و ظلم را با فشار و اختناق بيشتر بکار خواهنـد گرفـت، لـذا رسند، م

صبر پيشه کردن تا ايجاد تشـکيالت مـنظم اسـالم امـری حيـاتی بشـمار مـی رود. البتـه در 

 کشورهائی که همچو تشکيالتی وجود ندارد.
 

لَّم قـال:صَلّ اللَّه رسول أَن عنه اللَّه رضی هريرة أبی عن: السَّابع -93 »  ى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

بادروا باألَعْمال سبعاً، هل تَنتَظرونَ إالَّ فقراً مُنسياً، أَوْ غنیٌ مُطْغياً، أَوْ مرضاً مُفسداً، أَو هرماً مُفْنـداً 

ذی وقال: رواه الترم «أَو موتاً مُجهزاً أَوِ الدَّجَّال فشرُّ غَائب يُنتَظر، أَوِ السَّاعة فالسَّاعةُ أَدْهى وأَمر،

 ن.حديثٌ حس
 

 که:اهلل عنه روايت است  یاز ابو هريره رض -93

فرمودند: پيش از هفت چيز بـه انجـام اعمـال صـالحه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

که شما را بفراموشی وادارد، يا ثروتـی کـه شـما را را بشتابيد، آيا انتظار می کشيد، مگر فقری 

جود تان را فاسد کند، يا پيريی که شما را خرف کند، يا مرگی که طغيانگر سازد، يا بيماريی که و

شما را بشتاب دريابد يا دجال را که بدترين غايبی است که انتظارش را می کشند يا قيامت که 

 حقا قيامت بزرگترين آزمون و تلخ ترين شان است.
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ألعطِينَّ هذِهِ الرايـة » يوم خيْبر: قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولَ أَن عنه: الثامن -94

ما أَحببْت اإلِمارة إالَّ يومتذٍ  قال عمر رضی اللَّهُ عنه: «رجُال يُحبُّ اللَّه ورسُوله، يفتَح اللَّه عَلَى يديهِ

 فدعا رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم علیَ بن أبی طالب، رضی فتساورْتُ لهَا رجَاءَ أَنْ أُدْعى لهَا،

فَسار علیٌّ شيتاً، ثُـمَّ وقـف  «امش وال تلْتَفتْ حتَّى يَفتح اللَّه عليکَ»اللَّه عنه، فأَعْطَاه إِيَّاها، وقالَ: 

هدوا أَنْ ال إلـه » قال: يا رسول اللَّه، على ماذَا أُقاتل النَّاس؟ ولم يلْتفتْ، فصرخ: قاتلْهُمْ حتَّى يشـْ

ه، فَإِذا فعلوا ذلک فقدْ منعـوا منْـک دمـاءَهُمْ وأَمـوالهُمْ إالَّ بحَقِّهـا، إالَّ اللَّه، وأَنَّ مُحمَّداً رسول اللَّ

 رواه مسلم  «وحِسابُهُمْ على اللَّهِ
 

 که: اهلل عنه روايت است  یاز ابو هريره رضو هم  -94

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در روز خيبر فرمودند: امروز پرچم را بدست مـردی خـواهم داد 

عمـر را دوست می دارد، و خداوند به دستهای او گشايش و فتح مـی دهـد.  که خدا و رسولش

گفت: من امارت را جز در همان روز دوست نداشتم وبـرای رسـيدن بـه آن بـاال  اهلل عنه یرض

علی بن ابی طالـب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبلندی کردم تا شايد برای آن خوانده شوم. 

ند وفرمودند: برو بجايی التفات نکن تا خداوند تـرا فـتح نصـيب را خواسته پرچم را برايش داد

قدری رفت و سپس ايستاده و بدون اينکه التفات نمايد فريـاد زد يـا  اهلل عنه یرض یعلنمايد. 

 رسول اهلل بر چه چيز با مردم بجنگم؟ 

ء خدا فرمود: با ايشان بجنگ تا شهادت دهند که معبود بر حقی جز اهلل نيست و محمد فرستاده

( هرگاه اين را گفتند در حقيقت خونهـا و مالهـای خـويش را از تـو اهلل عليه وسلم یصلاست )

 بازداشتند، مگر بحق آن و حساب شان با خدا است.

 

 مجاهدت و تالش باب -66
 

 19العنکبوت:  مُْحسِنِينَ{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْ  قا اهلل تعالی: }

 99الحجر:  وَاعْبُدْ َربَّکَ حَتَّى يَأْتِيََک الْيَقِينُ{ و قال تعالی: }

 8المزمل:  وَاْذکُِر اسْمَ رَبِّکَ َوتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيالً{ و قال تعالی: }

 7الزلزلة:  َفمَن يَْعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يََرُه{ و قال تعالی: }
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 21المزمل:  وَمَا تُقَدُِّموا لِأَنفُسُِکم مِّنْ خَيْرٍ تَِجدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَْيراً وََأعْظَمَ أَْجراً{و قال تعالی: }

 273البقرة:  وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَِليمٌ{و قال تعالی: }

 واآليات فی الباب کثيرة معلومة .
 

مايد: آنانی که در راه ما جهاد کردند همانا آنها را به راههای هدايت مان رهنمونی خداوند می فر

 19می کنيم و هر آئينه خداوند با نيکو کاران است. عنکبوت: 

 99و هم می فرمايد: پرستش و عبادت کن خدايت را تا مرگت فرا رسد. حجر: 

ت او از هر جهت گسسته شده و به و نيز می فرمايد: اسم پروردگارت را ياد نموده و برای عباد

 8وی متوجه شو. مزمل: 

و می فرمايد: هر کس باندازهء يک ذرهء کوچک عمل خير انجام دهد پاداشش را می يابد. 

 7زلزال: 

و در جای ديگر می فرمايد: آنچه برای خويش پيش می فرستيد آن را در نزد خداوند می يابيد، 

 21 آن بهتر است و اجر آن فزونتر. مزمل:

 273د همانا خداوند به آن دانا است. بقره: فرمايد: آنچه از خير نفقه می کني و نيز می
 

 و أما االحاديث:

 احاديثی که در اين مورد روايت شده بقرار ذيل است:
 

إِنَّ » فاألَول: عن أبی هريرة رضی اللَّه عنه. قال قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: -95

تعالى قال: منْ عادى لی وليًّاً. فقدْ آذنتهُ بالْحرْب. وما تقرَّبَ إِلَیَ عبْدِی بِشْیءٍ أَحبَّ إِلَیَ مِمَّـا  اللَّه

افْتَرَضْت عليْهِ: وما يَزالُ عبدی يتقرَّبُ إِلى بالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُـه کُنْـتُ سـمعهُ الَّـذی 

ی بهـا، وَإِنْ سـأَلنِی  يسْمعُ به، وبَصره الذی يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ التی يَبْطِش بِهَا، ورِجلَـهُ التـی يمْشـِ

 رواه البخاری. «أَعْطيْتَه، ولَتِنِ اسْتَعَاذَنِی ألُعِيذَّنه

 شده که:اهلل عنه روايت  یاز ابو هريره رض -95

 فرمود: خداوند می فرمايد: کسی که با دوسـتم دشـمنی اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کند با او اعالن جنگ می کنم. از وسائلی که بنده ام به من تقرب و نزديکی می جويد، آنچه بـر 

وی فرض کرده ام به من محبوب تر است. بنده ام هميشه بوسيلهء نوافل بـه مـن تقـرب مـی 
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جويد، تا اينکه او را دوست می دارم. چون وی را دوست داشتم من شنوائی اش می شـوم کـه 

و بينائی اش که بدان می بيند، و دستی که بدان چنگ می زند، و پاييکـه بـدان  بدان می شنود،

 می رود واگر از من چيزی بطلبد به وی می دهم و اگر به من پناه جويد، به وی پناه می دهم.

می گويد: اينها مثلهايست و معنـايش ايـن  66/295ش: حافظ بن حجر در فتح الباری 

ر اعمالی که بوسيلهء اين اعضاء انجام می دهد توفيق عنايـت است که خداوند برای بنده اش د

می کند، و او را به اعمال عالقمند می سازد، بنحوی که اعضای او را برايش حفظ نمـوده گـوش 

او را از شنيدن لهو، چشمش را از ديدن منهيات، و دست او را از چنگ زدن به معاصی، و پای او 

 رد.را از دويدن بدنبال باطل باز ميدا

و هم گفته که مراد از اين تعبيرات سرعت اجابت دعاء و کامرانی در رسـيدن بـه هـدف 

 است، زيرا تالشهای انسان بوسيلهء اين اعضاء انجام می شود. )مترجم(
 

الثانی: عن أَنس رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فيمَا يرْوِيهِ عـنْ ربـهِ  -91

إِذَا تقرب الْعبْدُ إِلیَّ شِبْراً تَقرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِراعاً، وإِذَا تقرَّب إِلَیَّ ذراعاً تقرَّبْتُ منه باعـاً، » :عزَّ وجَلَّ قال

 رواه البخاری. «وإِذا أَتانِی يَمْشِی أَتيْتُهُ هرْوَلَة
 

از آنچـه کـه از پروردگـارش  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضاز انس  -91

 می کرد، نقل می کند که فرمود: روايت

به من تقرب جويد، من يک گز به وی نزديک می گردم و چـون  هرگاه بنده ام يک وجب

}به اصـطالح خـود مـانی يک گز به من تقرب جويد من يک باع )اندازهء کردن هـر دو دسـت

 به وی نزديک می شوم و هرگاه به آهستگی سويم آيد، بطرف او می دوم. (بدخشان: قالچ{

ش: اين از باب تمثيل از هر دو طرف است و معنايش اين است که آنکه طـاعتی انجـام 

دهد هر چند کم باشد من با چندين برابر ثواب با او روبرو می شوم، و هر اندازه طاعتش فزونی 

يابد ثوابم فزونی می يابد و هر گاه او با تأنی به انجام طاعات بپردازد، ثوابم به سـرعت او را در 

 . مترجم429 – 427/ 63ابد. فتح الباری می ي
 

لَّم: -97 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  الثالث: عن ابن عباس رضی اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّـه صـَ

 رواه مسلم. «نِعْمتانِ مغبونٌ فيهما کثير من الناس: الصحة والفراغ»
 

 ما روايت است که:اهلل عنه یرضاز ابن عباس  -97
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فرمود: دو نعمت است که بسياری مردم از آن اسـتفادهء   عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

 درست نمی نمايند،تندرستی و آسودگی از کار.

 ش: مغبون فيهما: غبن خريداری به چند برابر قيمت يا فروش به کمتر از مثل است.

مکلف را به تاجر، و صـحت بـدن و فـراغ را بـه رأس المـال  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

و مقدمات رسيدن به کاميابی بشمار می رود، پس  يه نموده اند. زيرا اين دو از اسباب فائدهتشب

آنکه ازين دو نعمت استفاده نموده و دستورات خدايش را عملی کنـد، سـود مـی بـرد و آنکـه 

سرمايه و رأس المال خويش را ضايع کند، وقتی پشيمان می شود که پشيمانی سـودی نـدارد. 

 مترجم
 

ابع: عن عائشة رضی اللَّه عنها أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کَان يقُومُ مِنَ اللَّيْلِ الر -98

لِمْ تصنعُ هذا يا رسولَ اللَّهِ، وقدْ غفَرَ اللَّه لَکَ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنبِکَ وما  حتَّى تتَفطَرَ قَدمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ،

متفـقٌ عليـه. هـذا لفـظ البخـاری، ونحـوه فـی  «أَنْ أکُونَ عبْداً شکُوراً؟ أَفَالَ أُحِبُّ» تأخَّرَ؟ قال:

 الصحيحين من رواية المُغيرة بن شُعْبَةَ.
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت است که: -98

شب زنده داری می کردند بحدی که پاهايشان متورم می  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

ا يا رسول اهلل اين کار را مـی کنيـد، در حاليکـه خداونـد گنـاه شد. از اينرو بر ايشان گفتم: چر

 گذشته و آينده ات را بخشيده!

 فرمود: آيا دوست نداشته باشم که بندهء شکر گزاری باشم؟

منظور اين نيست  که پيامبران گناه می کنند، زيرا آنان از کبائر وگناهان صغيرهء که  ش:

بعنوان وفائی در برابر عظمت خداونـد اسـت، زيـرا  از رذائل است معصوم اند، بلکه عمل شان

توافر نعمت ها برای آنکه دارای مقامی رفيع است بيش از ديگران است و حقوق هم بر او برين 

 منوال زياد است، و چون عجز الزم ميآيد غفران از اين سبب می باشد. )مترجم(
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ کان رسـ» :قالت أنها عنها اللَّه رضی عائشة عن: الخامس -99 ولُ اللَّـه صـَ

 متفقٌ عليه. «وسَلَّم إذَا دَخَلَ الْعشْرُ أحيا اللَّيْلَ، وأيقظ أهْلهْ، وجدَّ وشَدَّ المِتْزَرَ
 

 و هم از عايشه رضی اهلل عنها روايت می کند که: -99
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شـب زنـده داری  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون دههء اخير رمضان فرا می رسيد 

و کوشش نموده و ازاربند خـويش را محکـم مـی نمـود.  ده و خانواده اش را بيدار می نمودنمو

 .يعنی از زنان دوری می گزيد
 

لَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ قال: قال عنه اللَّه رضی هريرة أبی عن: السادس -611  :وسـَ

ؤْمِنِ الضَّعِيفِ وفی کُلٍّ خيْرٌ. احْرِصْ عَلَـى مَـا ينْفَعُـکَ، المُؤمِن الْقَوِیُّ خيرٌ وَأَحبُّ إِلى اللَّهِ مِنَ المُ»

 واسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَالَ تَعْجَزْ. وإنْ أصابَک شیءٌ فالَ تقلْ: لَوْ أَنِّی فَعلْتُ کانَ کَذَا وَکذَا، وَلَکِنْ قُـلْ: قـدَّرَ

 . رواه مسلم.«اناللَّهُ، ومَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَ
 

 که: اهلل عنه روايت است  یاز ابو هريره رض -611

فرمود: در نزد خدا مؤمن قوی و نيرومند از مؤمن ضـعيف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بهتر و محبوب تر است، و در هر کدام شان خير وجود دارد. تالش کن و حريص بـاش بدانچـه 

ری خواسته و ناتوان مشو. هرگاه ترا چيزی برسد، مگو اگر برايت نفع می رساند، و از خداوند يا

من چنين می کردم چنين وچنان می شد، ولی بگو خدا مقدر ساخته بود و آنچه خداوند بخواهـد 

 دروازهء وسوسهء شيطان را باز می کند. "اگر"انجام می دهد. زيرا کلمهء 

م است يا با اعتقاد به اينکه اگر ش: گفته اند اگر در برابر معارضه با قدر باشد مطلقاً حرا

 آن مانع برداشته شد بر خالف آنچه مقدر بود واقع می شد..
 

هَواتِ، » السابع: عنه أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـال: -616 حُجِبـتِ النَّـارُ بِالشـَّ

 متفقٌ عليه. «وحُجِبتْ الْجَنَّةُ بَالمکَارِهِ

وهو بمعناهُ: أیْ: بينهُ وبيْنَهَا هَذا الحجابُ، فـإذا  «حُجِبتْ» بَدلَ «تحُفَّ» وفی رواية لمسلم:

 فعلَهُ دخَلها.
 

 که: اهلل عنه روايت است  یاز ابو هريره رض -616

فرمود: دوزخ به شهوات و آرزوها و بهشت به سختی هـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آمده و معنای هر دو يکيست.پوشانده شده است و در روايتی عوض حجبت، حفت 
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صَلَّيْتُ مع النَّبِـیِّ  الثامن: عن أبی عبد اللَّه حُذَيْفةَ بن اليمانِ، رضی اللَّهُ عنهما، قال: -612

ا صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ذَاتَ لیَِْلَةٍ، فَافَتَتَحَ الْبقرة، فقُلْت يرْکَعُ عِندَ المائة، ثُمَّ مضى، فَقُلْت يُصلِّی بِهَ

 فی رَکْعةٍ، فَمَضَى.

رَّ فَقُلْت يَرْکَع بهَا، ثمَّ افْتتَح النِّسَاءَ، فَقَرأَهَا، ثمَّ افْتتح آلَ عِمْرانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرُأُ مُتَرَسِّالً إذَا مـ

بحانَ » يقُول: بِآيَةٍ فِيها تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وإِذَا مَرَّ بِسْؤالٍ سَأل، وإذَا مَرَّ بِتَعَوذٍ تَعَوَّذَ، ثم رکع فَجعل سـُ

ثُم قَام  «سمِع اللَّهُ لِمن حمِدَه، ربَّنا لک الْحمدُ» فَکَانَ رکُوعُه نحْوا مِنْ قِيامِهِ ثُمَّ قَالَ: «رَبِّیَ الْعظِيمِ

جُوده قَرِيبـاً مِـنْ  «سبحان رَبِّـیَ األعلَـى» قِياماً طوِيالً قَريباً مِمَّا رکَع، ثُمَّ سَجَدَ فَقالَ: فَکَـانَ سـُ

 . رواه مسلم.«مِهِقِيا
 

 از ابو عبد اهلل حذيفه بن اليمان رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -612

، سورهء بقره را شروع کردنـد، گفـتم بـر نماز گزاردم اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا  یشب

سر صد آيه رکوع خواهند کرد، از آن گذشتند، گفتم آنرا در يک رکعـت تمـام مـی کننـد، از آن 

د. گفتم: با اتمام آن رکوع می کنند، سورهء نساء را شروع نموده خوانـد، بـاز سـورهء آل گذشتن

عمران را شروع نموده آنرا خواندند که در همه تجويد را رعايت می کردند، چون به آيهء تسبيح 

می رسيدند، تسبيح می گفتند و چون به سؤالی می رسيدند سؤال می کردنـد و چـون بـه پنـاه 

رکـوع « سُبحانَ رَبِّـیَ الْعظِـيمِ»دند، پناه می جستند، سپس رکوع نموده گفتند: رسيجستن می 

سـپس «. سمِع اللَّهُ لِمن حمِدَه، ربَّنا لک الْحمدُ»شان مانند قيام شان طوالنی بود. سپس گفتند: 

به قومه ايستادند که قومهء شان هم مانند رکوع شان طوالنی بود، سپس سجده نمـوده گفتنـد: 

 ، سجده شان مانند قيام شان طوالنی بود.«رَبِّیَ األعلَى سبحان»
 

لَّم  التاسع: عن ابن مسعودٍ رَضِیَ اللَّهُ عنه قال: -613 صلَّيْت مع النَبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 متفقٌ عليه. لَيلَةً، فَأَطَالَ الْقِيامَ حتَّى هممْتُ أَنْ أجْلِسَ وَأدعَهُ.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -613

نماز گزاردم. ايشان قيام را به اندازهء طوالنی نمودند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشبی با 

 که قصد بدی کردم. 

 گفته شد: چه قصد کردی؟

 گفت: قصد کردم که بنشينم و ايشان را تنها گذارم.
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کـه بـا ائمـه و بزرگـان ش: مصنف کتاب در اين باره گويد: که ادب چنين اقتضا می کند 

 دين، در گفتار و اعمال شان تا زمانی که حرام نباشد، مخالفت صورت نپذيرد.

و اتفاق علماء بر اين است که چون گزاردن نماز واجب و يا مستحبی با پيشنماز بسختی 

تمام انجام گردد و از آن ناتوان شود و عاجز ماند قعود مجاز بوده و می توانـد نشسـته اقتـداء 

ننشسـت بعلـت رعايـت ادب در  اهلل عنـه یرضرا به امام ادامه دهد. اما اينکه ابن مسعود  اش

 بوده است. اهلل عليه وسلم یصلبرابر پيامبر خدا 
 

يتْبـعُ » العاشر: عن أنس رضی اللَّه عنه عن رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـال: -614

متفـقٌ  «لُه، فيرْجِع اثنانِ ويبْقَى واحِدٌ: يرجعُ أهلُهُ ومالُهُ، ويبقَى عملُهُالميْتَ ثالثَةٌ: أهلُهُ ومالُه وعمَ

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -614

فرمود: سه چيز بدنبال مرده می رود، دو چيز بعداً باز مـی اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 می گردند، و عملش با او می ماند.گردد و يک چيز با او می ماند. خانواده و مالش باز 
 

لَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیُّ قال: قال عنه اللَّهُ رضیَ مسعودٍ ابن عن: عشر الحادی -615  :وسـَ

 رواه البخاری. «الجنة أقَربُ إلى أَحدِکُم مِنْ شِراکِ نَعْلِهِ والنَّارُ مِثْلُ ذلِکَ»
 

 که:روايت است  اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -615

فرمود: بهشت از بند کفش به شما نزديکتر است و دوزخ نيز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 همچنان. 

ش: ابن جوزی می فرمايد: معنی حديث اينست که بدست آوردم جنت آسان بـوده و آن 

فقط با تصحيح نيت و بجا آوردن عبادات ميسر آيـد، چنانچـه در موافقـت از هـوی و معصـيت 

 حاصل آيد. بسوی آتش نزديک

شيخ سعد کازونی د رکتاب شرح المشارق می گويد: آنکـه کـافر اسـت، اراده ای قـرب 

 جنت می نمايد و اسالم را می پذيرد و آنکه بر عکس عمل می دارد، قرب آتش نصيبش گردد.
 

لّى اللَّـهِ رسـولِ خادِم األسْلَمِیِّ کَعْبٍ بنِ رَبِيعةَ فِراس أبی عن: عشر الثانی -611  اهللُ صـَ

لَّم،  عَلَيْهِ وسَلَّم، ومِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ رضی اللَّهُ عنه قال: کُنْتُ أبيتُ مع رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ
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 «أوَ غَيْـرَ ذلِـک؟» فقُلْت: أسْألُکَ مُرافَقَتَکَ فی الجنَّةِ. فقالَ: «سلْنی» فآتِيهِ بِوَضوئِهِ، وحاجتِهِ فقال:

فأَعِنِّی على نَفْسِکَ » قُلْت: هو ذَاک. قال: «ک؟أوَ غَيْرَ ذلِ» فَقَتَکَ فی الجنَّةِ. فقالَ:قُلْت: أسْألُکَ مُرا

 رواه مسلم. «بِکَثْرةِ السجُودِ
 

اهلل عليه  یرسول اهلل صل، خادم اهلل عنه یرضاز ابی فراس ربيعه بن کعب اسلمی  -611

 که از اصحاب صفه بود، روايت است که گفت: وسلم 

می گذراندم، آب وضوء بـر ايشـان مهيـا مـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلرا با  من شبها

 کردم و نيازهای شان را بر طرف می ساختم.

 به من گفتند: از من چيزی بخواه.  

 گفتم: می خواهم که همراهت در بهشت باشم. 

 فرمودند: آيا غير از اين هم درخواستی داری؟

 گفتم: همانست که گفتم.

 مرا با کثرت سجود بر خويشتن ياری ده. فرمود: هان
 

 صَلّى اللَّهِ رسولِ موْلى ثَوْبانَ الرَّحمنِ عبْدِ أبُو: ويُقَالُ اللَّه عبد أبی عن: عشر الثالث -617

جُودِ، فإِنَّـ :يقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولَ سمِعْتُ: قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ ک عليکَ بِکَثْرةِ السـُّ

 رواه مسلم. «لَنْ تَسْجُد للَّهِ سجْدةً إالَّ رفَعکَ اللَّهُ بِهَا درجةً، وحطَّ عنْکَ بِهَا خَطِيتَةً
 

اهلل عليـه  یرسـول اهلل صـلاز ابو عبد اهلل يا ابو عبد الرحمان ثوبـان، آزاد شـدهء  -617

 روايت شده گفت: وسلم 

ياد سجده کن، زيرا هرگز برای خدا شنيدم که می فرمود: ز اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

سجدهء بجا نمی آوری مگر اينکه خداوند ترا بدان درجهء باال می برد و در برابـر آن، گنـاهی از 

 ترا کم می سازد.
 

 قـال: قال عنه، اللَّه رضی األسلَمِیِّ، بُسْرٍ بن الرابع عشر: عن أبی صَفْوانَ عبدِ اللَّه  -618

رواه الترمـذی، وقـال  «خَيْرُ النَّاسِ مَن طالَ عمُرُه وَحَسُنَ عملُه» لَيْهِ وسَلَّم:عَ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ

 حديثٌ حسنٌ.
 



 113 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو صفوان عبد اهلل بن بسر االسلمی   -618

فرمود: بهترين مردم کسـی اسـت کـه عمـرش دراز و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 عملش نيکو باشد.
 

غَاب عمِّی أَنَسُ بنُ النَّضْرِ رضی اللَّهُ  الخامس عشر: عن أنسٍ رضی اللَّه عنه، قال: -619

هَدَنِی  عنه، عن قِتالِ بدرٍ، فقال: يا رسولَ اللَّه غِبْت عن أوَّلِ قِتالٍ قَاتلْتَ المُشرِکِينَ، لَتِنِ اللَّـهُ أشـْ

لِمُون فقـال:قتالَ المشرکين لَيُرِيَنَّ اللَّهُ ما أصنعُ، فلما  اللَّهُـمَّ أعْتَـذِرُ  کانَ يومُ أُحدٍ انْکشَفَ المُسـْ

رِکِينَ يعنـی  هَـؤُالَءِ صنعَ مِمَّا إلَيْکَ وأبرأُ أصْحَابَه يَعْنی إليْکَ مِمَّا صنَع هَؤُالءِ  ثُـمَّ تَقَـدَّمَ   المُشـْ

 ةُ ورَبِّ الکعْبةِ، إِنِى أجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ.يا سعْدُ بْنَ معُاذٍ الْجنَّ فَاسْتَقْبَلَهُ سعْدُ بْنُ مُعاذٍ، فَقالَ:

قال سعْدٌ: فَمَا اسْتَطعْتُ يا رسول اللَّه ماصنَعَ، قَالَ أنسٌ: فَوجدْنَا بِهِ بِضْعاً وثمانِينَ ضَرْبةً بِالسَّيفِ، 

مُشرِکُونَ فَما عرفَهُ أَحدٌ إِالَّ أُخْتُهُ بِبنَانِـهِ. أوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أو رمْيةً بِسهْمٍ، ووجدْناهُ قَد قُتِلَ وَمثَّلَ بِهِ ال

]مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صـدقُوا مـا  قال أنسٌ: کُنَّا نَرى أوْ نَظُنُّ أنَّ هَذِهِ اآليَة نزلَتْ فيهِ وَفِی أشْباهِهِ:

 [ إلى آخرها. متفقٌ عليه.23]األحزاب: عَاهَدُوا اللَّه علَيهِ[ 
 

 گفت: اهلل عنه روايت است که یاز انس رض  -619

از جنگ بدر غايب بود گفـت: يـا رسـول اهلل، مـن از  اهلل عنه یرضعمويم انس بن نضر 

اولين جنگی که با مشرکين نموديد غائب بودم، اگر خداوند مرا به جنگ مشرکين حاضر سـازد، 

 خواهد ديد که چه می کنم؟

ی گفـت: خـدايا از آنچـه اينـان چون روز احد فرا رسيد مسلمانها عقب نشينی کردند، و

 و از آنچه اينان کردند )مشرکين( بيزاری می جويم. کردند )صحابه( نزد تو پوزش می خواهم

سپس پيش رفت، سعد بن معاذ وی را استقبال نمود بـه او گفـت: ای سـعد بـن معـاذ 

 بسوی جنت بشتاب به خدای کعبه سوگند که من بوی آن را از ورای احد در می يابم. 

 د بن معاذ گفت: يا رسول اهلل، من نتوانستم آنچه او انجام داد انجام دهم. سع

گفت: در بدن او هشتاد و اندی زخـم از اثـر شمشـير و نيـزه و تيـر  اهلل عنه یرضانس 

يافتيم و او را در حالی کشته يافتيم که مشرکين او را مثله کرده بودند، هيچکس او را نشـناخت، 

 گوشه های انگشتانش شناخت. مگر خواهرش که وی را به
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انس گفت: معتقد بوديم، يا گمان می کرديم که اين آيه در بارهء او و امثالش نازل شـده 

 ش.که: ]مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صدقُوا ما عَاهَدُوا اللَّه علَيهِ[ تا آخر
 

لَّـهُ عنـه السادس عشر: عن أبی مسعود عُقْبَةَ بن عمروٍ األنصاریِّ البدریِّ رضی ال -661

، لمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدقَةِ کُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنا. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَیْءٍ کَثِيرٍ فَقَـالُوا: مُـراءٍ قال:

مِـزُونَ }الَّـذِينَ يَلْ وجاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فقالُوا: إنَّ اللَّـه لَغَنِـیٌّ عَـنْ صـاعِ هَـذَا، فَنَزَلَـتْ

 متفـقٌ. اآليـة[ 79 التوبة]  المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِی الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ الَ يَجِدُونَ إالَّ جُهْدَهُمْ{

 .عليه
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود عقبه بن عمرو االنصاری   -661

ی کشيديم و آنرا صدقه می داديم. چون آيهء صدقه نازل شد، ما بر شانه های مان بار م

ناگهان مردی آمده مال زيادی را صدقه داد، گفتند: اين شخص رياکار است و ديگری آمده 

}الَِّذينَ پيمانهء را صدقه داد، مردم گفتند: خداوند از پيمانهء اين مرد بی نياز است، نازل شد: 

 79: توبه.  دَقَاتِ َوالَّذِينَ الَ يَجِدُونَ إالَّ جُْهدَهُمْ{يَلْمِزُونَ الُمطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِی الصَّ 
 

السابَع عشر: عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، عن رَبيعةَ بنِ يزيَد، عن أَبِی إدريس  -666

لَّم فيما يَرِْوى الخَوْالَنیِّ، عن أَبِی َذرٍّ ُجنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ، رضی اللَّهُ عنه، عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ

يا عِبَادِی إِنِّی حَرَّمُْت الظُّْلمَ عََلى نَفِْسی وَجَعَلُْتهُ بَيْنَکُْم مَُحرَّمًا فَاَل » عَنِ اللَّهِ تبارکَ وتعالى أنه قال:

کُمْ جائعٌ إِالَّ منْ تَظالمُوا، يَا عِبَادِی کُلُُّکم ضَالٌّ إِالَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونی أهْدُکمْ، يَا عِبَادی کُلُّ

أطعمتُه، فاسْتطْعمونی أطعمْکم، يا عبادی کلکم عَارٍ إالَّ مِنْ کََسوُْتهُ فَاسْتَکْسُونی أْکسُکُْم، يَا 

بَادِی يَا عِعِبَادِی إنَّکُمْ تُْخطِتُونَ ِباللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أغِْفرُ الذُّنُوَب جَمِيعاً، فَاسْتَغِْفرُونی أغْفِْر لَُکمْ، 

خِرُکمْ، إِنَّکُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ُضرِّی فَتَضُرُّونی، وَلَنْ تَبْلُغُوا َنفْعِی فَتَنْفَعُونی، يَا عِبَادِی لَوْ أَنَّ أوَّلَکُمْ وآ

 وَإنْسَکُمْ وَجِنَّکُْم کَاُنوا عََلى أتَقى قلبِ رجلٍ واحٍد منکم ما زاَد ذلَک فِی مُلکی شيتاً، يا عِبَادِی لو َأنَّ

أوَّلکم وآخرَُکم وإنسَُکم وجنکُمْ کَانوا عََلى أفَْجرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنُْکمْ مَا نَقَصَ ذَلِکَ مِنْ مُْلکِی 

يْتُ شَيْتاً، يَا عِبَادِی لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرُکمْ وَإنْسَُکمْ وَجِنَّکُمْ، قَامُوا فِی َصعيدٍ وَاحدٍ، فَسألُونی فَأعْطَ 

ما ساٍن مَسْألَتَهُ، مَا نََقصَ ذَلَِک مِمَّا عِنْدِی إِالَّ کَمَا َيَنْقُصُ الِمخْيَُط إِذَا ُأدْخِلَ البَْحرَ، يَا عِبَادِی إنَّ کُلَّ إنْ

رَ ذَلَِک فَالَ هِیَ أعْمَالُُکمْ أُحْصِيهَا َلکُمْ، ُثمَّ أوَفِّيکُمْ إيَّاهَا، َفمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمِِد اللَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْ

قَاَل سعيدٌ: کان أبو إدريس إذا حدَّثَ بهذا الحديث جَثَا عََلى ُرکبتيه. رواه  .«يَلُومَنَّ إالَّ نَفْسَهُ

مسلم. وروينا عن اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اللَّه قال: ليس ألهل الشام حديث أشرف من هذا 
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 الحديث.

 

از  اهلل عنـه یرضـيد از ابو ادريس خوالنی از سعيد بن عبد العزيز از ربيعه بن يز -666

خداونـد تعـالی  که از آنچه از پروردگارش نقل می کند، مروی است اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

را بر خويش حرام کردم، آنرا نيز در ميان شما حرام ساختم،  م من ظلم و ستمفرمود: ای بندگان

ما گمراهيد جز آنکه را که هـدايت کـرده پس به يکديگر ظلم و ستم نکنيد. ای بندگانم همهء ش

ای بندگانم همـهء شـما گرسـنه  د تا شما را هدايت و رهنمونی کنم!ام، پس از من هدايت طلبي

ای بندگانم همـهء  دهم!ايد، مگر آنکه را که من طعام دهم، پس از من بخواهيد تا شما را طعام 

ای بنـدگانم  !يد تا شـما را بپوشـانمشما برهنگانيد، مگر کسی را که من بپوشانم، از من بخواه

ن آمرزش طلبيد تـا شـما را شما شب و روز خطا می کنيد و من همهء گناهان را می آمرزم، از م

ای بندگانم شما به من قدرت ضرر رساندن نداريد تا به من ضرر برسانيد و هـم شـما  بيامرزم!

ندگانم اگر اول و آخـر و انـس و ای ب ن را نداريد تا به من نفع رسانيد!قدرت نفع رساندن به م

و  ن امر به ملک من چيزی نمـی افزايـد!جن شما بر پرهيزگارترين قلب يک مرد شما باشد، اي

اگر اول و آخر و انس و جن شما بر عاصی ترين قلب يک مرد شما باشد، اين امر به ملـک مـن 

يک جای بايسـتند و از ای بندگانم، اگر اول و آخر و انس و جن شما بر  !چيزی نقصان نمی آورد

من درخواست کنند به هر فرد خواسته اش را بدهم از آنچه در نزد من است، بجز اندازه ای کـه 

ای بندگانم، همانـا ايـن اعمـال شـما  ا فرو شود، کم نمايد، کم نمی کند!يک سوزن اگر در دري

يافـت بايـد  است که آنرا بر می شمارم و شما را به نتائج آن می رسانم، پس کسی که خيـری

خويش کسی را مالمـت  حمد و ثنای حق تعالی را گويد و اگر کسی غير از اين را يافت، بايد جز

 نکند!
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 تشويق به انجام امور خيريه در اوخر عمر  باب -62
 

 37فاطر:  أَوَلَمْ نَُعمِّْرکُم مَّا يَتََذکَّرُ فِيهِ مَن تَذَکَّرَ وَجَاءُکمُ النَّذِيرُ{قال اهلل تعالی: }

وَيُؤَيِّدُهُ الحديث الَّذِی  ة؟معناه أَو َلمْ ُنعَمِّرُْکْم سِتِّينَ سَنَ ن:قَالَ ابن عباس والمُحَقِّقُو

أرْبَعينَ سَنَةً ، قاله الحسن  ل:معناه ثمانی عَشَْرة سَنَةً ، وقي ل:سنذْکُرُُه إنْ شاء اهلل َتعَالَى ، وقي

نَقَلُوا أنَّ َأهَْل المدينَةِ کانوا إِذَا بَلَغَ أََحدُُهمْ أرْبعينَ وَ ا.والکلبی ومسروق ونُقِلَ عن ابن عباس أيض

هَُو النَّبیّ  ر:{ قَالَ ابن عباس والجمهو ۇئوئ  وئوقوله تَعَاَلى : }  غ.هَُو البُلُو ل:سَنَةً تَفَرََّغ للعِبادَِة ، وقي

 م.واهلل أعل ا.ة وغيرهمقاله عِکْرِمَةُ وابن عُيَيْنَ ب،الشَّي ل:، وقي -صلى اهلل عليه وسلم  -
 

خداوند می فرمايد: آيا به شما عمری نداديم که در آن کسی که پند بگير است پند بگيرد 

 37و به شما بيم دهنده آمد. فاطر: 

ابن عباس و محققين گويند: معنايش اينست که آيا شما را شصت سال عمر نداديم، 

 سال. 41سال، برخی گويند  68برخی گويند 

که چون مردم مدينهء منوره به چهل سالگی می رسيدند خود را برای عبادت  روايت شده

{. ابن عباس رضی اهلل  ۇئوئ  وئ فارغ می ساختند، برخی می گويند که آن عبارت از بلوغ است، }

است و برخی گويند آن عبارت از  اهلل عليه وسلم یصلعنهما و جمهور گويند مراد آن حضرت 

 پيری است.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ه،عن أَبِی هريرة رضی اللَّه عن ل:ألحاديث فاألوَّا وأمَّا -662 عـن النَّبِـیِّ صـَ

 رواه البخارى. «أعْذَرَ اللَّهُ إلى امْرِىءٍ أخَّرَ أجلَه حتى بلَغَ سِتِّينَ سنةً » قال:وسَلَّم 
 

 اما احاديث:

فرمود: خدا  ه وسلماهلل علي یپيامبر صل اهلل عنه روايت است که یاز ابو هريره رض -662

 به کسی که عمرش را به شصت سال رسانده عذری باقی نگذاشته است.
 

کان عمر رضی اللَّه عنه يُدْخِلُنى مَـع  قال: ا،رضی اللَّه عنهم س،عن ابن عبا ی:الثان -663

إِنَّـهُ  ر:؟ فقال عمه،ثْلُلِمَ يَدْخُلُ هَذِا معنا ولنَا أبْنَاء مِ قال:فَکأنَّ بعْضَهُمْ وجدَ فِی نفسه ف ر،أشْياخ بْد

ما  قال:فما رأَيْتُ أنَّه دعانى يوْمتِذٍ إِالَّ لِيُرِيهُمْ  م،فدَعَانى ذاتَ يَوْمٍ فَأدْخلَنى معهُ م،من حيْثُ علِمْتُ
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 أمِرْنَـا نَحْمَـدُ م:فقال بَعضُهُ [ 6 ح:]الفت {والْفَتْحُ اللَّهِ نَصْرُ جاءَ إذا}  تقولون فی قول اللَّه تعالى : 

وسکَتَ بعضهُمْ فلم يقُلْ شيتاً فقال لى : أکَذلک تقول يا ابنَ  ا.اللَّهَ ونَسْتَغْفِره إذَا نَصرنَا وفَتَحَ علَيْنَ

}  قـال:أعْلمَه له  م،هُو أجلُ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ت:قل ل؟قال فما تقو .ال ت:فقل س؟عبا

]   } فَسَبِّحْ بِحمْدِ رَبِّکَ واسْتغْفِرْهُ إِنَّـه کـانَ تَوَّابـاً{ وذلک عالمة أجلِک إذا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفتحُ{ 

 رواه البخارى . ل.ما أعْلَم منها إالَّ ما تَقُو ه:فقال عمر رضی اللَّه عن [ 3 ح:الفت
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -663

ر مجلس خويش می نشاند، گويی برخـی زمزمـه مرا با بزرگان بدر د اهلل عنه یعمر رض

در مجلس يکجا می نشاند، در حاليکه مـا مثـل او فرزنـدانی  ما می کردند که چرا اين طفل را با

گفت: ميدانيد او کيست؟ پس روزی مرا خواست و مـن را بـا  اهلل عنه یعمر رضداريم. حضرت 

عمر استه که به ايشان نشان دهد. ايشان داخل ساخت، دانستم که او مرا در آنوقت برای آن خو

 گوييد؟ می چه  } إذا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفتحُ{گفت: در اين فرمودهء خداوند:  اهلل عنه یرض

عدهء گفتند: مأمور گشته ايم که چون خداوند ما را ياری داده فتح و گشادگی دهد، اينکه 

 موده چيزی نگفتند.حمد خدای بجای آورده و از وی آمرزش طلبيم، برخی سکوت ن

 به من گفت: ای ابن عباس آيا تو هم چنين می گويی؟

 گفتم: نه.

 گفت: پس چه می گويی؟

است که خداونـد او را بـه آن آگـاه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: اين خبر فوت 

بِّحْو اين عالمت و نشانهء اجل تسـت.  } إذَا جَاءَ نصْرُ اللِّهِ {ساخته فرمود:  بِحمْـدِ رَبِّـکَ  } فَسـَ

   واسْتغْفِرْهُ إِنَّه کانَ تَوَّاباً{.

 گفت: من هم از آن چيز ديگری جز آنچه گفتی نمی دانم. اهلل عنه یرضعمر 
 

لَّم  ت:عن عائشةَ رضی اللَّه عنها قال ث:الثال -664 ما صَلَّى رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ک،سُبْحانک ربَّنَا وبِحمْـدِ»  ا:فيه يقول إالَّ  إذَا جَاءَ نصْرُ اللِّهِ والْفَتْحُ { } صالةً بعْد أَنْ نزَلَتْ علَيْهِ 

 ه.متفقٌ علي «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى 

کان رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُکْثِر أنْ يَقُـول فِـی  ا:عنه الصحيحين رواية وفی      

 ن.يتأوَّل الْقُرْآ «اللَّهمَّ اغْفِرْ لی  ک،لَّهُمَّ ربَّنَا وَبحمْدِسُبْحانَکَ ال»  ه:رکُوعِه وسُجُودِ
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}فَسـبِّحْ  يعْمل مَا أُمِرَ بِهِ فی الْقُــرآنِ فی قولِهِ تعـالى :  ی:أ «يتأوَّل الْقُرُآنَ »  : معنى     

 بِحمْدِ ربِّکَ واستَغْفِرْهُ { .

 ت:لَيْهِ وسَلَّم يُکْثِـرُ أنْ يَقـولَ قبْـلَ أَنْ يَمُـوکان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَ م:وفی رواية لمسل

يا رسولَ اللَّه ما هـذِهِ  ت:. قالت عائشةُ : قل «أسْتَغْفِرکَ وأتُوبُ إلَيْکَ  ک،سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وبِحْمدِ»

}إذَا جَـاءَ   ها قُلتُهـاجُعِلَتْ لِی عالمةٌ فی أمَّتی إذا رَأيتُ»  قال: ا؟الکلِمَاتُ الَّتی أرَاکَ أحْدثْتَها تَقوله

 .«السورة آخر إلى  نَصْرُ اللِّهِ والْفَتْحُ {

بْحانَ اللَّـهِ »  ل:کان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُکْثِرُ مِـنْ قَـوْ ه:ل رواية وفی       سـُ

سُبْحَانَ اللَّـهِ  ل:أَرَاکَ تُکْثِرُ مِنْ قَوْ ه،يا رسولَ اللَّ ت:قل ت:قال . «أسْتَغْفِرُ اللَّه وَأَتُوبُ إلَيْه  ه.وبحَمْدِ

أخْبرنی ربِّی أنِّی سَأرَى عالَمَةً فِی أُمَّتـی فَـإِذَا رأيْتُهـا »  قال:ف ه؟أسْتغْفِر اللَّه وأتُوبُ إليْ ه،وبحمْدِ

رُ اللِّـهِ   أَيْتُها:فَقَدْ رَ ه:أسْتَغْفِرُ اللَّه وَأتُوبُ إلَيْ ه،سُبْحانَ اللَّهِ وبحَمْدِ ل:أکْثَرْتُ مِن قَوْ }إذَا جَـاءَ نَصـْ

تَغفِرْهُ  ا،} ورأيْتَ النَّاس يدْخُلُونَ فِی دِينِ اللَّهِ أفْوَاجً  فَتْحُ مَکَّةَ ، والْفَتْحُ { فَسبحْ بحمْدِ ربِّـکَ واسـْ

 . إنَّهُ کانَ توَّاباً { 
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت است که گفت: -664

نمـاز را اداء  اهلل عليـه وسـلم یپيـامبر صـلنازل شـد،  اللِّهِ والْفَتْحُ { }إذَا جَاءَ نَصْرُچون 

يعنـی پاکيسـت « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى  ک،سُبْحانک ربَّنَا وبِحمْدِ»  نکردند، مگر اينکه در آن می گفتند:

 ترا بار خدايا و ترا می ستايم بار خدايا مرا بيامرز.

در رکـوع و سـجدهء  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل در روايتی در صحيحين از وی آمده: که

و طبق دسـتور قـرآن « اللَّهمَّ اغْفِرْ لی ک،بحمْدِسُبْحانَکَ اللَّهُمَّ ربَّنَا وَ»  :خويش زياد می فرمود: 

آمده، پاکيست بار خدايا ترا  } فَسبحْ بحمْدِ ربِّکَ واسْتَغفِرْهُ{ عمل می نمود، دستوری که در آيهء

 تايم! بار خدايا مرا بيامرز.و من ترا می س

قبل از وفات خويش زياد می  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو در روايت مسلم آمده که: 

عايشه رضی اهلل عنها گفت: گفـتم «. أسْتَغْفِرکَ وأتُوبُ إلَيْکَ  ک،سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وبِحْمدِ»فرمود: 

آنرا می گويی؟ فرمـود: بـرايم نشـانه ای در يا رسول اهلل اين سخنان چيست که تو آورده ای و 

تا آخر  ..{ح.}إذَا جَاءَ نَصْرُ اللِّهِ والْفَتْامتم قرار داده شده که چون آنرا مشاهده کنم، آنرا می گويم 

 سوره
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اين گفته را زياد تکرار می  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو در روايتی از مسلم آمده که 

ا گفت: گفـتم يـا اهلل عنه یرضعايشه  « هِ وبحَمْدِهِ أسْتَغْفِرُ اللَّه وَأَتُوبُ إلَيْه سُبْحانَ اللَّ» کرد که: 

می گـويی. « سُبْحانَ اللَّهِ وبحَمْدِهِ أسْتَغْفِرُ اللَّه وَأَتُوبُ إلَيْه » رسول اهلل مشاهده می کنم که زياد 

سُبْحانَ اللَّهِ » چون آنرا ببينم، فرمود: خداوند مرا خبر داد بزودی نشانه ای در امتم خواهم ديد و 

مـراد  }إذَا جَاءَ نَصْرُ اللِّهِ والْفَـتْحُ{.زياد می گويم که آنرا ديدم « وبحَمْدِهِ أسْتَغْفِرُ اللَّه وَأَتُوبُ إلَيْه 

تَغفِرْ ا،} ورأيْتَ النَّاس يدْخُلُونَ فِی دِينِ اللَّهِ أفْوَاجًفتح مکه است  هُ إنَّـهُ فَسبحْ بحمْدِ ربِّـکَ واسـْ

 .  کانَ توَّاباً {
 

إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ تَابعَ الوحْیَ على رسـول اللَّـه  قال:عن أنسٍ رضی اللَّهُ عنه  ع:الراب -665

 ه.متفقٌ علي ی.حتَّى تُوُفِّى أکْثَرَ مَا کَانَ الْوَحْ ه،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَبْلَ وَفَاتِ
 

 شده که گفت: ايتاهلل عنه رو یاز انس رض -665

وحی را پيـاپی فرسـتاد و در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخدای عزوجل قبل از وفات 

 هنگام وفات بيشتر از اوقات ديگر بر وی وحی نازل می شد.
 

لَّ قال:عن جابر رضی اللَّه عنه  س:الخام -661 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ »  م:قال رسول اللَّـه صـَ

 م.رواه مسل «على ما مَاتَ علَيْهِ  يُبْعثُ کُلُّ عبْدٍ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جابر  -661

 فرمود: هر بنده بر آنچه که مرده است برانگيخته می شود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

اهلل  یصـلش: در حديث تشويق صورت گرفته به نيکی عمل و پيروی از سنت محمـدی 

برای او تعالی در گفتارها و کردارها، تا بر آن حالـت نيکـو  در همهء احوال و اخالص عليه وسلم

 بميرد و همانگونه برانگيخته شود، از خداوند حسن خاتمه می خواهيم.



 111 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 خيرباب زياد بودن راههای  - 63
 

 265البقرة:  وَمَا تَْفعَلُواْ مِنْ خَْيرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِِه عَلِيمٌ{ قال اهلل تعالی: }

 697البقرة:  {مَا تَفْعَُلواْ مِنْ خَيْرٍ َيعْلَْمهُ اللّهُوَ و قال تعالی: }

 7الزلزلة:  َفمَن يَْعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يََرُه{ و قال تعالی: }

 65الجاثية:  مَنْ عَِملَ صَالِحاً فَلِنَفِْسهِ{ و قال تعالی: }

 واآلیات فی الباب کثیرة .
 

 28٦ام می دهید همانا خداوند به آن دانا است. بقره: خداوند می فرماید: آنچه از خیر انج

 82٥و هم می فرماید: آنجه از خیر انجام می دهید، خداوند آنرا می داند. بقره: 

 ٥و هم می فرماید: پس کسی که به اندازهء ذرهء کوچکی عمل خیر انجام دهد آنرا می بیند. زلزله: 

 8٦د، برای نفع خویشتن انجام می دهد. جاثیه: و هم می فرماید: کسی که عمل نیکو انجام می ده
 

 و أما االحادیث فکثیرة جداً، و هی غیر منحصرة، فنذکر طرفاً منها:

 آیاد در این مورد زیاد است و احادیث هم بیحد است که برخی از آنها آورده می شود:

لـت يـا رسـولَ اللَّـه، أیُّ ق قال:عن أَبِی ذرٍّ جُنْدَبِ بنِ جُنَادَةَ رضی اللَّه عنه  ل:األوَّ -667

بِيلِهِ  ه،اإلِيمانُ بِاللَّ»  قال: ل؟األعْمالِ أفْضَ »  قـال: ل؟أیُّ الرِّقَـابِ أفْضـَ  ت:قُلْـ « .وَالجِهَادُ فِی سـَ

نَعُ ألخْـرَ»  قال: ل؟فَإِنْ لَمْ أفْع ت:قُلْ . «وأکثَرُهَا ثَمَناً  ا،أنْفَسُهَا عِنْد أهْلِهَ انِعاً أوْ تَصـْ  « قَتُعينُ صـَ

رَّکَ عَـن النَّـاسِ فَإِنَّهـا »  قال: ل؟يا رسول اللَّه أرَأيتَ إنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعم ت:قُلْ تَکُـفُّ شـَ

 ه.. متفقٌ علي «صدقةٌ مِنْکَ على نَفسِکَ 
 

 روايت که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوذر   -667

 گفتم يا رسول اهلل کدام کارها بهتر است؟

 جهاد در راه او. فرمود: ايمان بخدا و

 گفتم: کدام رقبه ها )گردن ها( بهتر است؟

 فرمود: بهترين و پرقيمت ترين آن نزد اهلش.
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 ندهم؟گفتم: اگر اين کار را انجام 

فرمود: اينکه با صنعتگری همکاری کنی يا برای کسی که خود درسـت کـار کـرده نمـی 

 تواند کار کنی.

 ز کارها ناتوان ماندم، چه کنم؟اگر از انجام گوشهء ارسول اهلل گفتم: يا 

 فرمود: شر خود را از مردم باز داری که اين خود صدقهء از تو بر خويشتن است.
 

لَّم  ی:الثان -668  قـال:عن أَبِی ذرٍّ رضی اللَّه عنه أيضاً أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

فَکُلٌ تَسبِيْحةٍ صَدقةٌ ، وکُـلُّ تحْمِيـدَةٍ صـدقَةٌ ، وکُـلُّ  يُصْبِحُ على کلِّ سُالَمَى مِنْ أَحَدِکُمْ صدقَةٌ ،

تهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ ، وکلُّ تَکْبِيرةٍ صَدَقَةٌ ، وأمْرٌ بالمعْرُوفِ صدقَةٌ ، ونَهْیٌ عَنِ المُنْکَرِ صدقَةٌ . ويُجْزِ ُ مِنْ 

 رواه مسلم  «ذَلکَ رَکعَتَانِ يرْکَعُهُما مِنَ الضُّحى 
 

 اهلل عنه روايت است که: از ابو ذر رضی -668

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود: بر هر مفصل و بند شما صدقه الزم می شود، پس 

هر تسبيح گفتن صدقه است و هر حمد گفتن صدقه است و هـر تهليـل )ال الـه اال اهلل( گفـتن 

اعمال  صدقه است و هر تکبير گفتن صدقه است، امر به کارهای پسنديده صدقه است، ونهی از

 بد صدقه است، و کفايت می کند از آن دو رکعتی که در چاشتگاه اداء نمايد.
 

عُرِضَتْ عَلَیَّ أعْمالُ أُمَّتی حسَنُهَا »  م:قال النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: عنْهُ الثَّالثُ -669

وَوجَـدْتُ فـی مَسـاوَىءِ أعْمالِهـا  ،قوسيِّتُهَا فوجَدْتُ فی مَحاسِنِ أعْمالِهَا األذَى يُماطُ عن الطَّرِي

 م.رواه مسل «النُّخَاعَةُ تَکُونُ فِی المَسْجِدِ الَ تُدْفَنُ 
 

 از ابو ذر ر ضی اهلل عنه روايت است که: -669

فرمود: اعمال خوب و بد امتم به من نشان داده شده و يـافتم  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

اه دور ساخته می شود )و هر گونه مانع در راه( و ديدم در اعمال نيکشان خس و خاشاک که از ر

 در اعمال بدشان آب دهان )بلغم( که در مسجد بوده و دفن نمی گردد.
 

لُّونَ کَمَـا  ر،ذَهَب أهْلُ الـدُّثُور بـاألجُو ه،يا رسُولَ اللَّ ا:أنَّ ناساً قالو ه:الرابع عن -621 يُصـَ

أوَ لَيْس قَدْ جَعَلَ لَکُـمْ مَـا » قال: يَتَصَدَّقُونَ بَفُضُولِ أمْوَالهِمْوَ م،نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ کَمَا نَصُو

إنَّ بِکُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدقَةً، وکُلِّ تَکبِيرةٍ صدقة ، وکـلِّ تَحْمِيـدةٍ صـدقةً ، وکـلِّ  ه:تَصَدَّقُونَ بِ
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 «وفی بُضْعِ أحدِکُمْ صدقةٌ  تِهْلِيلَةٍ صَدقَةً ، وأمرٌ بالمعْرُوفِ صدقةٌ ، ونَهْىٌ عنِ المُنْکر صدقةٌ

أرأيْتُمْ لو وضَعهَا فـی » قال:، ر؟ويکُونُ لَه فيها أجْ ه،يا رسولَ اللَّهِ أيأتی أحدُنَا شَهْوَتَ ا:قالو

 م.رواه مسل «فکذلکَ إذا وضَعهَا فی الحالَلِ کانَ لَهُ أجْرٌ ر؟حرامٍ أَکَانَ عليهِ وِزْ
 

 که: روايت است اهلل عنه یرضاز ابوذر  -621

عده ای از مردم گفتند: يا رسول اهلل، پاداش را ثروتمندان بردند، مثل ما نمـاز گـزارده و 

 روزه می گيرند، از آنچه از مالشان از حاجت افزون باشد، آنرا صدقه می دهند.

فرمود: آيا خداوند برای شما چيزی نداده که آن را صدقه دهيـد؟ همانـا در هـر تسـبيح 

کبير گفتن صدقه است و هر حمد گفتن صدقه است و هر تهليل صدقه گفتن صدقه است و هر ت

است، امر به کار های خوب صدقه است و نهی از کارهای بد صدقه است و در همبستری بـا زن 

 صدقه است. 

 گفتند: يا رسول اهلل! يکی از ما شهوت خود را برآورده می سازد در آن اجر و مزد است؟

ر حرام بنهد آيا بر وی گناه است؟ همچنان اگر آنرا در حالل فرمود: بگوئيد هرگاه آن را د

 بنهد برای او اجر است.
 

الَ تَحقِـرنَّ مِـن » م:قال لی النبیُّ صلى اللَّـه عليـه وآلـه وسـل قال:عنه  س:الخام -626

 م.رواه مسل «المعْرُوفِ شَيْتاً ولَوْ أنْ تلْقَى أخَاکَ بِوجهٍ طلِيقٍ 
 

 روايت است که گفت: عنهاهلل  یرضاز ابوذر  -626

فرمود: هيچ کار خوب و پسنديده را حقير مشماريد، هر چنـد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 با برادرت به چهرهء گشاده روبرو شوی.
 

لَّم: قال:عن أَبِی هريرة رضی اللَّه عنه  س:الساد -622  قال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

مْکُلُّ سُالَمَى مِنَ »  تعـدِلُ بـيْن االثْنَـيْنِ صـدَقَةٌ ،  س:النَّاسِ علَيْهِ صدَقةٌ کُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فيه الشـَّ

أوْ ترْفَعُ لَهُ علَيْهَا متَاعَهُ صدقةٌ ، والکلمـةُ الطَّيِّبـةُ صـدَقةٌ،  ا،فَتحْمِلُهُ عَلَيْهَ ه،وتُعِينُ الرَّجُلَ فی دابَّتِ

 ه.متفق علي «الَةِ صدقَةٌ ، وَتُميطُ األذَى عَن الطرِيق صَدَقةٌ وبِکُلِّ خَطْوَةٍ تمْشِيها إلى الصَّ

قال رسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  ت:قال عنها اللَّه رضی عائشة رواية من أيضاً مسلم ورواه     

 ه،وحمِدَ اللَّـ ه،بَّر اللَّفَمنْ کَ ل،إنَّهُ خُلِقَ کُلُّ إنْسانٍ مِنْ بنی آدم علَى سِتِّينَ وثالثمائَةِ مَفْصِ»  وسَلَّم:
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وعَزلَ حَجراً عنْ طَرِيقِ النَّاسِ أوْ شَوْکَةً أوْ عظْماً عـن طَرِيـقِ  ه،وسبَّحَ اللَّه واستَغْفَر اللَّ ه،وَهَلَّلَ اللَّ

ذٍ وَقَد زَحـزحَ عَددَ السِّتِّينَ والثَّالَثمائة ، فَإِنَّهُ يُمْسی يَوْمتِ ر،أوْ أمر بمعرُوفٍ أوْ نهى عنْ مُنْکَ س،النَّا

 « .نفْسَهُ عنِ النَّارِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض  -622

فرمود: بر هر مفصل و بند از مردم در هر روزی که آفتاب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بر وی می تابد، صدقه الزم است. ميان دو کس عدالت می کنی صدقه است. مـردی را در بـاز 

تورش ياری می کنی يا خودش را بر آن سوار می کنی صدقه است. سخن نيکو صـدقه کردن س

 است، و به هر گامی که بسوی نماز می نهی صدقه است. دور کردن پليدی از راه صدقه است.

 اهلل عليـه وسـلم  یرسـول اهلل صـلمسلم آنرا از عايشه رضی اهلل عنها روايت کرده کـه 

 فرمود:

( مفصل آفريده شده، آنکـه خـدا را تکبيـر، حمـد، و 311با )هر شخص از فرزندان آدم 

تهليل و تسبيح و استغفار گويد، سنگ يا خار يا استخوانی را از راه مردم دور سازد، يـا امـر بـه 

( بنمايد، همانا آن روز را بحالتی شب می کند، که خـويش 311معروف و نهی از منکر به شمار )

 را از آتش دور کرده است.
 

جِدِ أو رَا»  قال:عنه عن النَبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ع:سابال -623  ح،منْ غدَا إلـى المَسـْ

 ه.متفقٌ علي «أعدَّ اللَّهُ لَهُ فی الجنَّةِ نُزُالً کُلَّمَا غَدا أوْ رَاحَ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -623

ول روز يا اول شب بسوی مسجد رود در هر فرمود: کسی که ا اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 صبح و يا هر شامی که می رود، خداوند برايش در بهشت مهمانسرايی آماده می سازد.
 

لَّ قال:عنه  ن:الثام -624 لِماتِ الَ »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ اء المُسـْ يـا نِسـَ

 ه.متفقٌ علي «اةٍ تَحْقِرنَّ جارَةٌ لِجارتِهَا ولَوْ فِرْسِنَ ش
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -624

بـرای زن   ای زنان مسـلمان هـيچ زن همسـايه فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 همسايه حقير نشمارد، هر چند که سم گوسفندی هم باشد.
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عٌ  ن،يمَانُ بِضْعٌ وَسبْعُواإلِ»  قال:عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ع:التاس -625 أوْ بِضـْ

عْبةٌ مِـنَ  ق،وَأدْنَاهَا إمَاطَةُ األذَى عنِ الطَّرِي ه،وَسِتُّونَ شَعْبَةً : فَأفْضلُهَا قوْلُ الَ إلَهَ إالَّ اللَّ وَالحيَاءُ شـُ

 ه.متفقٌ علي «اإلِيمانِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضو هم از وی  -625

فرمود: ايمان را هفتاد و اند يا شصت و اند، شاخه است، کـه  وسلم اهلل عليه یپيامبر صل

بهترين آن کلمهء ال اله اال اهلل و پايين ترين آن دور کردن درشتيها و موانع )مثل سنگ، و ديگر 

 موانعی که در راه قرار دارد( از راه است و حياء و آزرم شاخه ای از ايمان است.

دد )هفتاد و چند( مراد را کثرت و مبالغه دانسـته انـد. ش: علمای اسالمی در بارهء اين ع
حافظ بن حجر عسقالنی در اين مورد شيوهء ابن حبان را ترجيح داده که از نظر وی اين نظر به 

 حق نزديکتر است.

وی می گويد: من همهء طاعاتی را که خداوند و پيامبرش در کتاب و سنت بيـان داشـته 
 تيجه هفتاد و نه شد که دانستم مراد همين است.اند شمرده و حساب کرده ام در ن

شيخ کازونی نيز در کتاب شرح المشارق ذکر کرده است و حافظ ابن حجر را نيز رأی بر 
اينست چنانچه وی همهء اعمال را که شامل اعمال قلب و لسان و بدن باشد، بصورت تفضـيلی 

 24ات مـی باشـد، کـه ايـن بيان داشته است. وی می گويد: اعمال قلب شامل معتقدات و نيـ
خصلت باشد، ايمان به خدا که در آن ايمان به ذات خدا، صفات توحيد و اينکـه خداونـد ماننـد 
ندارد اعتقاد بر اينکه غير خدا حادث است، ايمان به مالئکه، کتب، پيامبران، قدر خير و شـر آن، 

راط، جنت و نار باشـد، ايمان به روز آخرت که شامل مستلهء قبر، بعث،نشور، حساب، ميزان، ص
اعتقاد بر تعظيم آن، کـه  اهلل عليه وسلم یصلو محبت خدا و حب و بغض برای خدا محبت نبی 

، توبـه، خـوف، شامل درود بر پيامبر واتباع از سنت آن باشد، و اخالص که شامل ترک ريا، نفاق
به بزرگان، رحم  رجاء، شکر، صبر، رضا به قضا و توکل و رحمت باشد و تواضع که شامل احترام

 و شفقت بر صغار، ترک کبر وعجب، ترک حسد، کينه و غضب می باشد.

 65خصلت را در بر می گيرد، از جمله: بعضی خاص به اعيان است کـه  7 باناما اعمال ز
باشد، پاکيزگی د رحواس و از نظر دستور که شامل اجتناب نجاست، ستر عورت در نماز واجـب 

ردگان است. سخاوت که شامل اطعام طعام و اکرام مهمـان، روزهء و مستحبی زکات و آزادی ب
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فرض و نفل حج عمره و همچنين طواف، اعتکاف، التماس شب قدر می شود. خروج بخاطر دين 
 که شامل  هجرت از دار کفر، وفاء به نذر، تحری در ايمان و ادای کفارات باشد.

شد، از جمله تعفف به نکاح، قيام خصلت می با 1و از جمله بعضی تعلق به اتباع است که 
به حقوق عيال، بر والدين و از جملهء آن اجتناب عقوق، تربيت اوالد، صلهء رحم، اطاعت ا زکـار 

 فرما و آقای برده و مهربانی بر بردگان است.

باشد، قيام به امارت با عدل، متابعت، جماعـت،  67و از جمله تعلق می گيرد به عامه که 
اصالح بين الناس که شامل می شود قتال با خوارج و باغيان معاونت بربر، که  طاعت اولی االمر،

 شامل امر به معروف و نهی از منکر، اقامت حدود و جهاد از جملهء آن است.

مرابطه و اداء امانت و نيز اداء خمس و قرض با وفـاء بـه آن و اکـرام همسـايه وحسـن 
فاق مال در حق آن و ترک تبذير و اسـراف و رد معامله که شامل می شود جمع مال از حالل و ان

سالم و جواب عطسه کننده و نگهداشت ضرر از مردم، اجتناب لهو و دور کردن پليدی از راه که 
برسد به اعتبار افراد، ضم و پيوسـت  79خصلت می گردد، و نيز ممکن است تا  19مجموع اين 

 بعض ديگر. شان به بعضی

ی داود پس از اينکـه ايـن روايـت )هفتـاد و چنـد( را حافظ سيوطی در حاشيهء سنن اب
ترجيح داده گفته است: اين قولی است که ديگر علماء نيز راجح دانسته اند. اما مقصود حـديث 
مبارک اينست که اعمال شرعيهء که ايمان ناميده می شود در اين عدد منحصر مـی باشـد امـا 

از هم جـدا نگردانـده اسـت. امـا برخـی از  آن را نيزشرع اين عدد را برای ما معين نساخته و 
متأخرين اين را در همين عدد منحصر گردانده اند و اين قول صحيح و راجح نيست، زيرا امکان 
زياد وکم شدن آن می رود. البته آنچه بيشتر صحيح به نظر می رسـد، آنسـت کـه ابوسـليمان 

منحصـر باشـد و در   عليـه وسـلماهلل یپيامبر صلخطابی بيان کرده که اين تعداد به علم خدا و 
شريعت با تفصيل بيان شده است. اما شـريعت مقـدس عنـاوين ايـن را بـرای مـا مشـخص 

عدد آن را واضح گردانده و نه کيفيت تقسيم آن را شرح فرموده اسـت. نگردانده است و نه هم 
خويش را از آن  البته آنچه ما بدان امر شده ايم به آن عمل می داريم و از آنچه نهی گرديده ايم

 باز می داريم. پس ضرورتی برای تعيين و حصر اين عدد ديده نمی شود. )مترجم(
 

ی بطَريـقٍ »  عنه أن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: ر:العاش -621 بَيْنمَا رَجُلٌ يَمْشـِ

فـإِذا کلْـبٌ يلهـثُ يَأْکُـلُ الثَّـرَى مِـنَ ثُمَّ خرج  ب،فَوجد بِتراً فَنزَلَ فيها فَشَرش،اشْتَدَّ علَيْهِ الْعَط

فَنَزَلَ الْبِتْرَ فَمـألَ  ی،لَقَدْ بلَغَ هَذَا الْکَلْبُ مِنَ العطشِ مِثْلَ الَّذِی کَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّ ل:فقال الرَّجُش،الْعَطَ
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قَالُوا: يا رسولَ اللَّـه إِنَّ  لَه فَغَفَرَ لَه.فَشَکَرَ اللَّهُ  ب،حتَّى رقِیَ فَسَقَى الْکَلْ ه،خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَکَه بِفي

 ه.متفقٌ علي «فی کُلِّ کَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ »  فَقَالَ: ا؟لَنَا فی الْبَهَائِم أَجْر

 . «فَأدْخَلَه الْجنَّةَ  ه،فَشَکَر اللَّه لهُ فَغَفَرَ لَ»  ی:للبخار رواية وفی     

طيف بِرکِيَّةٍ قَدْ کَادَ يقْتُلُه الْعطَشُ إِذْ رأتْه بغِیٌّ مِنْ بَغَايا بَنِـی بَيْنَما کَلْبٌ يُ»  ا:وفی رواية لَهُم

 .«فَسَقَتْهُ فَغُفِر لَهَا بِهِ ه،فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فاسْتَقت لَهُ بِ ل،إِسْرَائي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز وی  -621

ی در راهـی مـی رفـت سـخت فرمود: در اثنايی که مرد اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بيرون شد، ناگهان سـگی را  تشنه شد، و چاهی را ديد در آن فرو شد و آب آشاميد، و بعد از آن

ديد که از شدت تشنگی زبان از کامش برآمده بود، از تشنگی خاک را می خورد. با خـود گفـت: 

ا بـدهن خـود اين سگ هم مثل من تشنه شده، پس به چاه درآمده موزهء خود را آب کرده آنـر

گرفت، از چاه باال شد و سگ را سيراب کرد، خداوند مزد اين عمل را داد و او را آمرزيد. گفتنـد: 

 يا رسول اهلل آيا در کمک کردن به چارپايان پاداش داده می شود؟

 فرمود: در هر جگر تازه ای پاداش است.

 شت داخل نمود.، او را به بهو در روايتی از بخاری آمده که خداوند مزدش را داد

و در روايتی از بخاری و مسلم آمده در اثنايی که سگی به دور چاهی مـی گشـت کـه از 

آن  تشنگی در حال هالکت بود، زنی از زناکاران بنی اسرائيل وی را ديده موزه اش را کشيد و به

 سيرابش کرد، گناهان وی آمرزيده شد.
 

لَقَد رأَيْتُ رَجُالً يَتَقَلَّبُ فِی »  قال:عَلَيْهِ وسَلَّم  عنْهُ عن النبی صَلّى اهللُ ر:عشَ الْحادی -627

 م.. رواه مسل «الْجنَّةِ فِی شَجرةٍ قطَعها مِنْ ظَهْرِ الطَّريقِ کَانَتْ تُؤْذِی الْمُسلِمِينَ 

عـنِ  واللَّـهِ ألُنَحِّـينَّ هـذا قال:مرَّ رجُلٌ بِغُصْنِ شَجرةٍ عَلَى ظَهْرِ طرِيقٍ فَ»  : رواية وفی     

 « .فأُدْخِلَ الْجَنَّةَ  م،الْمسلِمِينَ ال يُؤْذِيهُ

فـأخَّرُه  ق،بيْنَما رجُلٌ يمْشِی بِطريقٍ وجد غُصْن شَوْکٍ علَى الطَّرِي»  ا:لهم رواية وفی          

 . «فغَفر لَهُ  ه،فشَکَر اللَّهُ لَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز وی  -627
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فرمود: مردی را ديدم که در بهشت اين طرف و آن طرف می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 گرديد، چون درختی را که از باالی راه سبب اذيت مسلمين می شد قطع نموده بود.

و در روايتی ديگر آمده که مردی متوجه شاخهء درختی شد که بـاالی راه قـرار داشـت و 

سبب اذيت شان نشود، و به بهشت  بخدا حتماً اين را از سر راه مسلمانها دور می کنم کهگفت: 

 داخل شد.

و در روايتی از صحيحين آمده: در اثنايی که مردی در راهی می رفت، شـاخهء خـاری را 

ديد که در راه قرار گرفته آنرا از راه دور کرد، خداوند در برابر اين عمل وی را جـزای خيـر داد و 

 عفوش نمود.
 

نَ »  م:لُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّقَال رسو قال:عنْه  ر:عشَ الثَّانی -628 أ فأحَسـَ منْ توضـَّ

ومَـنْ  م،غُفِر لَهُ ما بيْنَهُ وبيْنَ الْجُمعةِ وزِيادةُ ثَالثَةِ أيَّـا ت،ثُمَّ أتَى الْجُمعةَ ، فَاستمع وأنْص ء،الْوُضُو

 م.رواه مسل «مسَّ الْحصا فَقد لَغَا 
 

 :روايت است که اهلل عنه یرضاز وی  -628

فرمود: کسی که وضوء سازد و بعد به نمـاز جمعـه رود و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بشنود و خاموش باشد، آنچه ميان او و جمعه و سه روز ديگر انجام شده آمرزيده مـی شـود، و 

کسی که سنگريزه را بدستش دور کند، کار لغو و بيهودهء را انجام داده است. يعنـی در هنگـام 

 نماز.
 

لَّم  ر:عَش الثَّالثَ -629 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ أَ الْعبْـدُ »  قـال:عنْه أن رسولَ اللَّه صـَ إذَا تَوضـَّ

أوْ مَعَ آخِـر  ء،أو الْمُؤْمِنُ فغَسلَ وجْههُ خرج مِنْ وَجْهِهِ کُلُّ خطِيتةٍ نظر إِلَيْهَا بعينهِ مَعَ الْما م،الْمُسْلِ

رج مِنْ يديْهِ کُلُّ خَطِيْتَةٍ کانَ بطشتْهَا يداهُ مع الْمَاءِ أَو مع آخِرِ قَطْـرِ فَإِذَا غَسَل يديهِ خَ ء،قَطْرِ الْما

فَإِذَا غسلَ رِجليْهِ خَرجَتْ کُلُّ خَطِيْتَةٍ مشَتْها رِجْالُه مع الْماءِ أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يخْرُج  ء،الْما

 م.رواه مسل «نقِياً من الذُّنُوبِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض از وی -629

فرمود: هرگاه بندهء مسلمان يـا مـؤمن وضـوء بگيـرد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

رويش را بشويد به آب و يا با آخرين قطرات آب گناهی که با چشمش بسوی آن نظر نمـوده از 

هر گناهی که رويش بيرون می شود و هرگاه دستهايش را بشويد با آب يا با آخرين قطرات آب 
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با دستهايش مرتکب شده بيرون می شود. هرگاه پاهايش را بشويد با آب يا با آخرين قطـرات 

آب گناهانی را که پاهايش مس کرده و گام برداشته از آن بيرون می شود تا اينکـه از گناهـان 

 پاک بيرون می گردد.
 

لواتُ الْخَمْـ»  قـال:وسَلَّم  عنه عن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ ر:عش الرَّابعَ -631  س،الصـَّ

 رواه مسلم «والْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعةِ ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ مُکفِّرَاتٌ لِمَا بينَهُنَّ إِذَا اجْتنِبَت الْکَبائِرُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز وی   -631

تا جمعه و رمضـان تـا  فرمود: نمازهای پنج وقت و جمعهاهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

رمضان سبب بخشش و کفارهء گناهانی که درين ميان می شود می گردد، زمانی که از گناهـان 

 کبيره پرهيز شو.

ش: عده ای از علماء اسالمی با استدالل به اين حديث کفارهء گناهان را به عمل صـالح 

خداوند با اين اعمال کبـائر را مقيد دانسته اند، اما ابن التين خالف آن ذکر کرده گفته است: آيا 

 برای بنده می بخشد در صورتيکه دوام بر آن ننمايد يا فقط صغائر را مورد عفو قرار می دهد؟

در جواب قول قرطبی را نوشته ذکر کرده که بعيد نيست برای بعضی اشـخاص گناهـان 

فضـل خـدا کبيره و صغيره بر حسب اخالص شان و با مراعات احسان بخشيده شود، و اين از 

است که برای هر که خواهد ارزانی می دارد، چنانچه اين نظريهء ابن حزم و ابن عربی نيـز مـی 

 باشد.

اما آنچه جمهور علماء بر آن نظر داده اند، آنست که عمل صالح گناهـان کبيـره را کفـاره 

 م(نمی گردد، بلکه کبائر فقط با توبه و يا فضل خداوندی مورد عفو قرار می گيرد. )مترج
 

أال أدلُّکَم على مـا »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: عنه: عشر الْخَامسَ -636

إسباغ الْوُضـوءِ علـى »  قال: ه،بلى يا رسُولَ اللَّ ا:قالو « ت؟ويرْفَعُ بِهِ الدَّرجا ا،يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطاي

 م.رواه مسل «وانْتِظَارُ الصَّالةِ بعْدِ الصَّالةِ ، فَذلِکُمُ الرّبَاطُ  د،مسَاجِالْمَکَارِهِ وکَثْرةُ الْخُطَا إِلَى الْ
 

 از وی رضی اهلل عنه روايت است که: -636

فرمود: آيا شما را بچيزی رهنمايی نکنم که بآن گناهـان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 محو گشته و درجات بلند شود؟
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 گفتند: آری يا رسول اهلل!

رمود: کامل ساختن وضوء در سختی ها و قدم زدن زياد بسوی مساجد و منتظر مانـدن ف

 برای نماز، بعد از ادای نماز، پس اين سنگر را محکم گيريد.

ش: رباط حقيقی مالزمت حفظ حقوق مسلمين است بر اينکه انسان با نفس خود مبارزه 

سـرکوب نمايـد. در ايـن وقـت نموده و شهوات خويش را در حب دنيا و اتالف حقوق ديگران 

حقيقـی  است که راههای شيطان و وساوس آن بسته گرديده و در واقع اين مفهوم کـه ربـاط

 جهاد است را افاده می دارد.

در حديث ديگر آمده: رجعنا من الجهاد االصغر الی الجهاد االکبر. يعنی از جهـاد دشـمن 

يافته بر اينکـه انسـان خـود، اوالد و  بسوی جهاد نفس آمده ايم. زيرا جهاد با کفار مشروعيت

اموالش را بخاطر اعالء کلمة اهلل، با دور ساختن نفس از لذات دنيوی تنها گذاشته و برای هدف 

 و مقصودش راه جهاد و مبارزه را برگزيند. )مترجم(
 

لّى  قال:عن أَبِی موسى األشعری رضی اللَّه عنه  ر:عش السَّادسَ -632 قال رسول اللَّه صـَ

 ه.متفقٌ علي «منْ صلَّى الْبَرْديْنِ دَخَلَ الْجنَّةَ »  م: عَلَيْهِ وسَلَّاهللُ

 ر.: الصُّبْحُ والْعَصْ «البرْدَانِ » 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوموسی اشعری  -632

فرمود: آنکه بَردَين )نمازهای صبح و عصر( را اداء نمايـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ت داخل می شود.به بهش

ر شده است. امـام خطـابی يش: در حديث مبارک لفظ بَردَين به معنی عصر و فجر تفس

گويد: علت ناميدن آن بر بَردَين چون اين دو نماز در دو طرف روز در سردی واقـع مـی گـردد، 

چون در اين وقت شدت گرمی کم شده و هوا خوش گوار می گردد، و اينگونه هم احتمـال دارد 

ود و تنهـا بن حکم در اوائل فرضيت نماز بوده، در آن زمان که هنوز پنج وقت فرض نشده که اي

دو رکعت صبح و دو رکعت عشاء فرض گرديده بود، و اين حديث خبر از آن مردم می دهد کـه 

 در آن وقت می زيسته اند.
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يص برخی علماء را عقيده بر اين است که مراد از بَردَين صبح و عشاء است و وجه تخص

عشاء بخاطر اينست، چون در آن وقت خواب غلبه نموده و اداء اين نمـاز بـرای نمـاز گـزار بـا 

 مشقت همراه می باشد. )مترجم(
 

إِذَا مـرِضَ الْعبْـدُ أَوْ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:عنه  ر:عشَ السَّابِعَ -633

 ی.رواه البخار «ماً صحيِحاً سافَر کُتِب لَهُ ما کانَ يعْملُ مُقِي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز وی  -633

فرمود: هرگاه شخصی مريض شود يا سفر نمايد، ثـواب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آنچه را که در حال صحت واقامت انجام ميداده درمی يابد.
 

لَّ قال رسولُ قال:عنْ جابرٍ رضی اللَّه عنه  ر:عشَ الثَّامنَ -634 »  م:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.ورواه مسلم مِن رواية حذَيفَةَ رضی اللَّه عن ی،رواه البخار «کُلُّ معرُوفٍ صدقَةٌ 
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز جابر  -634

 فرمود: هر کار پسنديده و خوبی، صدقه است. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
 

ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: عنْهُ ر:عش التَّاسع -635

 «غَرْساً إالَّ کانَ ما أُکِلَ مِنْهُ لهُ صدقةً ، وما سُرِقَ مِنْه لَه صدقَةً ، وال يرْزؤه أَحَدٌ إالَّ کَانَ لـه صـدقةً

يَأْکُلَ مِنْهُ إِنسانٌ وال دابةٌ وال طَيرٌ إالَّ کانَ فَ ا،فَال يغْرِس الْمُسْلِم غرس»  ه:وفی رواية ل م.رواه مسل

 .«له صدقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامة 

فيأْکُـل مِنْـه إِنْسـانٌ وَال دابَّـةٌ وال  ا،وال يزْرعُ زرْع ا،ال يغْرِس مُسلِم غرْس»  ه:وفی رواية ل

 ه.رضی اللَّه عن ورويَاه جميعاً مِنْ رواية أَنَسٍ شَیْءٌ إالَّ کَانَتْ لَه صدقةً ،

      

 روايت است که: اهلل عنه یرضو هم از وی  -635

فرمود: هيچ مسلمانی نيست که نهالی بنشاند، جز اينکـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

آنچه از آن خورده می شود، برايش صدقه است و آنچه از آن دزدی شود، برايش صدقه اسـت، 

 نکه برايش صدقه است.و هيچکس آن را کم نمی کند، جز اي
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و در روايتی از وی آمده که: پس مسلمان نهالی نمی نشاند، که از آن انسانی يا حيـوانی 

 يا پرنده ای بخورد، جز اينکه برايش تا روز قيامت صدقه بحساب ميآيد.

و در روايتی از وی آمده که: مسلمانی نهالی نمی نشـاند و کشـتی نمـی کنـد کـه از آن 

 يوانی و نه چيزی از آن می خورد، مگر اينکه برايش صدقه است.انسانی و نه هم ح

ش: ابن عربی می گويد: اين از کرم الهی است که ثواب را چنانچه در حيات باشد، پس 

چيز باشد، صدقهء جاريه، علمی که به آن نفع برند،  1از حيات نيز باقی گذارد و ثواب مستمر در 

گشتمندی و رباط که برای مرابط ثـواب او تـا قيامـت  فرزند صالح که دعا کند، درخت نشاندن،

 است.

مصنف کتاب گويد: علماء در بارهء اينکه بهترين کسب ها و برترين آن کدام است، نقطه 

نظرهای مختلفی دارند. برخی را عقيده بر اين است که تجارت است و برخی صـنعت دسـت را 

که ارجح و اصلح همين گفتهء آخری يعنی  را بيان کرده اند گفته و برخی نيز زراعت و کشاورزی

 بهترين پيشه کشاورزی است.

در حديث ديگر آمده که انسان بر آنچه از مالش دزديده شود و يا چارپايی تلف سـازد و 

 يا پرنده ای آن را ضايع گرداند، ثواب و مزد داده می شود. )مترجم(
 

نْتَقِلوا قُرْبَ المَسْجِدِ فبلَغَ ذلک رسـولَ اللَّـه أَراد بنُو سَلِمَة أَن ي قال:عنْهُ  ن:العْشْرُو -631

 ا:فَقَالُو « د؟إِنَّه قَدْ بَلَغَنِی أَنَّکُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُربَ الْمَسْجِ»  م:فَقَالَ لَهُ م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

تُکْتَبْ آثـارُکُمْ  م،دِيارکُ م،تکْتبْ آثَارُکُ م،ديارَکُ بَنِی سَلِمةَ»  قال:فَ ک،نَعَمْ يا رسولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذل

 م.رواه مسل «

ورواه البخاری أيضاً بِمعنَـاهُ مِـنْ روايـةِ  م.رواه مسل «إِنَّ بِکُلِّ خَطْوةٍ درجةً »  وفی روايةٍ :

 ه.أَنَسٍ رضی اللَّه عن
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضو هم از وی  -631

( نقل مکان نمايند، ايـن اهلل عليه وسلم یصلد که نزديک مسجد )نبوی بنو سلمه خواستن

رسيد، و بر ايشان فرمود: بمن خبر رسيده که شـما مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخبر به 

 خواهيد، نزديک مسجد نقل مکان نمائيد.

 گفتند: آری يا رسول اهلل! 
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ما در پلـهء حسـنات تـان بحسـاب فرمود: ای بنی سلمه در جايتان باشيد که گامهای ش

 ميرود و در جايتان باشيد که گامهای شما در پلهء حسنات شما بحساب ميرود.

و در روايتی آمده که: همانا در هر گامی درجه ايست. مراد هر قـدمی اسـت کـه بسـوی 

 مسجد برداشته می شود.
 

کَـان رجُـلٌ ال  قال:رضی اللَّه عنه  عنْ أَبِی الْمُنْذِر أُبیِّ بنِ کَعبٍ ن:والْعِشْرُو الْحَادی -637

تَريْتَ حِمـاراً  ه،وکَانَ ال تُخْطِتُهُ صالةٌ فَقِيل لَ ه،أَعْلمُ رجُال أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوْ فقُلْتُ لهُ: لَوْ اشـْ

إِنِّـی أُرِيـدُ أَنْ  د،جِما يسُرُّنِی أَن منْزِلِی إِلَـى جنْـب الْمسـْ  قال:وفی الرَّمْضَاءِ فَ ء،ترْکَبُهُ فی الظَّلْما

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ی،ورُجُوعِی إِذَا رجعْتُ إِلَى أَهْلِ د،يُکْتَب لِی ممْشَایَ إِلَى الْمَسْج فقالَ رسول اللَّـه صـَ

 م.رواه مسل «قَدْ جمع اللَّهُ لکَ ذلِکَ کُلَّهُ »  م:وسَلَّ

  . «إِنَّ لَکَ مَا احْتسَبْت »  : روايةٍ وفی     
 

 مرويست که گفت: اهلل عنه یرضز ابو منذر ابی بن کعب ا -637

از مسجد را نمی دانسـتم، و هـيچ نمـازی از وی نمـی از وی دورتر که مردی مردی بود 

يا به وی گفتم: چه می شد هرگاه مرکبی خريداری ميکردی، که در تاريکی  ،بوی گفته شد .ماند

 و شدت گرمی بر آن سوار می شدی؟

که خانه ام در کنار مسجد باشد، من می خـواهم کـه رفتـنم بـه  گفت: شادم نمی سازد

 اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـل. مسجد و باز گشتم بخانواده ام در پلهء حسناتم نوشته شود

 فرمود: خداوند همهء اينها را برايت فراهم کرده است.

 و در روايتی آمده که: همانا تراست آنچه را خالصانه انجام داده ای.
 

عنْ أَبِی محمدٍ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضـی اللَّـه عنهمـا  ن:والْعشْرُو الثَّانی -638

أَرْبعُونَ خَصْلةً أَعالها منِيحةُ الْعَنْزِ، ما مِنْ عامَلٍ يعملَ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:

 رواه البخارى. «وْعُودِهَا إاِلَّ أَدْخلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجنَّةَ بِخَصْلَةٍ مِنْها رجاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ م
 

 از ابو محمد عبد اهلل بن عمرو العاص رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -638

فرمود: چهل خصلت است که باالترين آن دادن گوسفند  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

عاملی نيست که به خصلتی از اين خصلتها به اميد شيری است )برای استفاده از شيرش(، هيچ 
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ثواب و تصديق به وعده هايی که در مورد آن شده عمل ميکند، جز اينکه خداوند او را، در برابـر 

 آن به بهشت داخل می سازد.
 

لّى اهللُ قال:عَنْ عدِیِّ بنِ حاتِمٍ رضی اللَّه عنه  ن:والْعشْرو الثَّالثُ -639  سمِعْتُ النَّبِـیَّ صـَ

 ه.متفقٌ علي «اتَّقُوا النار وَلوْ بِشقِّ تَمْرةٍ »  ل:عَلَيْهِ وسَلَّم يقو

مَـا مِـنْکُمْ مِـنْ أَحَـدٍ إاِلَّ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وفی رواية لهما عنه 

وينْظُر أشأمَ مِنْهُ فال  م،نْهُ فَال يَرى إِالَّ مَا قَدَّفَينْظُرَ أَيْمنَ مِ ن،سيُکَلِّمُه ربُّه لَيْس بَيْنَهُ وبََِينَهُ تَرْجُمَا

فاتَّقُوا النَّارَ ولوْ بِشِقِّ تَمْـرةٍ، فَمَـنْ  ه،وَينْظُر بَيْنَ يدَيْهِ فَال يَرى إالَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِ م،يَرَى إالَّ ما قَدَّ

 . «لَمْ يَجدْ فَبِکَلِمَة طيِّبَةٍ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عدی بن حاتم  -639

شنيدم که ميفرمود: خود را از دوزخ حفظ کنيد، هر چند بـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 نيم دانهء خرما باشد.

فرمود: خداوند با هر کدام  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو در روايتی از ايشان آمده که 

تعـالی ترجمـانی نيسـت و شـخص بـه طـرف  شما سخن می گويد در حاليکه بين شما و حق

راستش می نگرد و جز آنچه را که پيش فرستاده نمی بيند، و بطرف چپ هم می بيند و جز آنچه 

را که انجام داده نمی بيند، و در پيش رويش هم می بيند و جز دوزخ چيز ديگری را در برابرش 

هء خرما باشد، و کسيکه آنـرا نيابـد نمی يابد، پس از دوزخ خود را حفظ کنيد، هر چند به نيم دان

 پس به سخنی نيکو خود را از دوزخ وقايه نمايد.
 

»  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:عنْ أَنَسٍ رضی اللَّه  ن:والْعشرو الرَّابِعِ -641

رواه  «أَوْ يشْربَ الشَّرْبَةَ فيحْمـدَهُ عليْهَـا  ا،هَإِنَّ اللَّه لَيرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْکُلَ األَکْلَةَ فيحْمدَهُ عليْ

 م.مسل
 

 روايت است که فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز  اهلل عنه یرضاز انس  -641

خداوند يقيناً از بندهء راضی می شود که چون نانی بخورد يا آبـی بنوشـد سـتايش حـق 

 تعالی را بجا آورد.
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»  قال:عن النبى صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،عن أَبِی رضی اللَّه عن ن:رُووالْعشْ الْخَامِسُ -646

ه وَيَتَصـدَّقُ »  قال: د؟أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَج قال: «عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ صدقةٌ  :  «يعْمَل بِيَديِهِ فَينْفَـعُ نَفْسـَ

تَطِعْ  قال: «ةِ الْملْهوفَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَ قال: ع؟أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يسْتطِ قال: »  قـال:أَرأَيْت إِنْ لَـمْ يسـْ

متفـقٌ  «يُمْسِکُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صدَقةٌ » قال: ل؟أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يفْع قال: «يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ 

 ه.علي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -646

 فرمود: بر هر مسلمان صدقه الزم است.  عليه وسلماهلل یپيامبر صل

 گفتند: اگر نيافت؟! 

 فرمودند: بدست خود کار کند وبخود نفع رساند و صدقه دهد.

 گفتند: اگر نتوانست؟

 فرمود: به نيازمند رنج کشيده کمک رساند.

 گفتند: اگر نتوانست؟

 فرمود: به کارهای خوب يا خير امر نمايد.

 را انجام نداد؟ گفتند: اگر اينکار

 فرمود: از بدی خود را باز دارد، زيرا اين کار هم صدقه است.

ا کان العبد فی عون اخيه. يعنـی ش: و همچنين در حديث آمده که: واهلل فی عون العبد م

 خداوند تا زمانی بنده اش را ياری می کند که او در خدمت برادر مسلمانش باشد. )مترجم(
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 طاعت و عبادتباب ميانه روی در  -64
 

 2 – 6طه:  { 2{ مَا أَنزَلْنَا عَلَيَْک الْقُرْآَن لِتَشْقَى}6طه} قال اهلل تعالی: }

 685البقرة:  }ُيرِيدُ الّلُه بِکُمُ الُْيسْرَ َوالَ ُيرِيدُ بُِکمُ الُْعسْرَ{و قال تعالی: 
 

 2، 6طه: طه. ما اين قرآن را بر تو نفرستاديم که تا رنج کشی.  خداوند می فرمايد:

و هم می فرمايد: خداوند به شما ارادهء آسانی دارد و ارادهء دشواری بر شما ندارد. بقره: 

685 
 

عن عائشةَ رضی اللَّهُ عنها أَن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم دخَلَ عليْها وعِنْدها امْـرأَةٌ  -642

فَوَاللَّه ال يَمَلُّ اللَّهُ  ن،مَهُ عليکُمْ بِما تُطِيقُو»  قال:هَا هَذِهِ فُالنَة تَذْکُرُ مِنْ صَالتِ ت:قال ه؟منْ هَذِ قال:

 ه.متفقٌ علي «حتَّى تَمَلُّوا وکَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ ما داوَمَ صَاحِبُهُ علَيْهِ 
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت است که گفت:  -642

ه زنی نزد او نشسـته بـود. فرمودنـد: نزدش آمدند، در حاليک اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 اين زن کيست؟

 گفت: اين فالنی است و از نماز خواندنش ياد آوری کرد.

فرمودند: فقط آنچه را که می توانيد انجام دهيد، سوگند بخدا که خدا ملول نمـی شـود و 

ی ثوابش را قطع نمی کند تا زمانيکه شما خسته نشويد. و بهترين عمل در نزد رسول خدا عملـ

 بود، که صاحبش بر وی مداومت نمايد.

ش: ابن جوزی می گويد: بهترين عمل مداوم تر آنست. زيرا دوام خيـر مسـتلزم ثـواب 

متداوم است و مفهوم حديث رضايت اعتدال و ميانه روی در کليهء امور حتی عبادت اسـت کـه 

 وهم: خير االمور اوسطها. است. 643}وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً {البقرةخداوند فرموده: 
 

جاءَ ثَالثةُ رهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْواجِ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه  -643

أَين نَحْـنُ  ا:وقالُوفَلَمَّا أُخبِروا کأَنَّهُمْ تَقَالَّوْها  م،وسَلَّم يسْأَلُونَ عنْ عِبَادَةِ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

أَمَّا أَنَا فأُصـلِّی  م:قالَ أَحَدُهُ ر.مِنْ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَدْ غُفِر لَهُ ما تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّ

لُ النِّساءَ فـال أَتَـزوَّجُ وأَنا اعْتَزِ ر:وقالَ اآلخ ر،وَأَنا أَصُومُ الدَّهْرَ أبداً وال أُفْطِ ر:وقال اآلخَ ا،الليل أَبد
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، أَما واللَّهِ إِنِّی ا؟أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ کذا وکذَ»  قال:أَبداً، فَجاءَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إلَيْهمْ ف

النِّسَاءَ، فمنْ رغِب عن سُنَّتِی  وَأُصلِّی وَأَرْقُد، وَأَتَزَوّجُ ر،ألَخْشَاکُمْ للَّهِ وَأَتْقَاکُم له لکِنی أَصُومُ وَأُفْطِ

 متفقٌ عليه. «فَلَيسَ مِنِّى
 

 گفت: اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -643

اهلل  یپيامبر صلآمده از عبادت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسه شخص به خانه های زنان 

پيـامبر : مـا بـا پرسش نمودند. چون بر ايشان گفته شد، گويا آنرا کم شمرده گفتند عليه وسلم

 چه مناسبتی داريم، در حاليکه گذشته و آينده شان بخشيده شده؟  اهلل عليه وسلم یصل

 يکی از ايشان گفت: من هميشه در تمام عمر تمام شب را نماز می گزارم.

ديگری گفت: من تمام عمر روزه ميگيرم و سومی گفت: من از زنها دوری گزيده و هرگز 

 ازدواج نمی کنم.

آمده فرمود: شما همان کسانی هستيدکه چنـين و چنـان  اهلل عليه وسلم یصلهلل رسول ا

شما از خدا بيشتر ترسيده، و از همهء شما پرهيزگارترم.  گفتيد؟ اما بخدا سوگند که من از همهء

و من هم روزه می گيرم و هم نمی گيرم و نماز می خوانم و خواب هم مـی شـوم و زنـان را بـه 

 يکه از سنت و طريقهء من اعراض کند از من نيست.نکاح ميگيرم، و کس
 

لَّم  -644 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ هَلَـکَ »  قـال:وعن ابن مسعودٍ رضی اللَّه عنـه أن النبـیَّ صـَ

 م.رواه مسل ا،قالَهَا ثالث «الْمُتَنَطِّعُونَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -644

بار فرمود: هالک شدند متنطعون )کسانی کـه بـی مـورد سه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 سختگيری کرده و در گفتار و کردارشان غلو می نمايند.(
 

ولـنْ  ر،إِنَّ الدِّينَ يُسْ قال:عن أَبِی هريرة رضی اللَّه عنه النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -645

یْءٍ مِـن الدُّلْجـةِ  ا،شِرُويشادَّ الدِّينُ إالَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْ  «واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشـَ

 ی.رواه البخار

وشَیْء مِنَ الدُّلْجةِ ، الْقَصْد الْقصْد تَبْلُغُـوا  ا،سدِّدُوا وقَارِبُوا واغْدوا ورُوحُو»  له رواية وفی    

» . 
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 فرمود: اهلل عنه روايت است که یاز ابو هريره رض -645

ن آسانی است و کسيکه با دين بمقابله برخيزد و سختگيری کند، ناکـام و مغلـوب در دي

ميگردد. پس حق را طلب نمـوده وخـود را بـآن نزديـک سـاخته و شـاد باشـيد، و بـا حرکـت 

صبحگاهی و شامگاهی و آخر شب ياری جوئيد. يعنی در اوقات نشاط به انجام اعمـال صـالحه 

 بپردازيد.

ه حق را طلب نموده خود را بدان نزديک سـاخته و در صـبحگاه و و در روايتی از وی آمد 

 شامگاه و آخر شب عمل کرده و ميانه روی کنيد، تا بمقصد برسيد.
 

دَخَلَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم الْمسْجِدَ فَإِذَا حبْـلٌ  قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّهُ عنه  -641

فقـال  ه.هَذا حبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَترَتْ تَعَلَقَتْ بِـ ا،قالُو ل؟ما هَذَا الْحبْ»  قال:ف مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ

 ه.متفقٌ علي «فَإِذا فَترَ فَلْيرْقُدْ  ه،لِيُصَلِّ أَحدُکُمْ نَشَاطَ ه،حُلّو»  م:النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 ت:گف اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -641

به مسجد داخل شده طنابی را ديدند، که در ميـان دو سـتون  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مسجد آويزان است. فرمود: اين چه طنابی است؟ 

 گفتند: اين ريسمان زينب است که چون خسته شود خود را بدان ميگيرد.

انی نماز می گزارد فرمود: آنرا باز کنيد! بايد يکی از شما تا زم اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 که با نشاط هست، و هرگاه خسته شود، بخوابد.

ش: حافظ ابن حجر می گويد: در اين حديث ترغيب شده بر ميانه روی در عبادت و نهی 

از تعمق در آن، و امر است به اينکه بسوی عبادت با نشاط روی آورده شود و در اين حديث نيز 

ن و دست دور ساخت، و تکليف هر شخص در اين موضوع بيان است بر اينکه بايد منکررا با زبا

 معين می شود. )مترجم(
 

إِذَا نَعَـسَ »  قـال:وعن عائشة رضی اللَّه عنها أن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -647

لَّى وهُو نَاعَسٌ ال يَدْرِی لعلَّـهُ فإِن أَحدَکم إِذَا ص م،فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْ ی،أَحدُکُمْ وَهُوَ يُصَلِّ

 ه.. متفقٌ علي «يذهَبُ يسْتَغْفِرُ فيَسُبُّ نَفْسَهُ 
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت است که: -647
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فرمود: که چون يکی از شـما پينکـی رود، هنگـام ادای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

همراه پينکی رفتن نماز بخواند، نمی داند کـه  نماز، بايد استراحت کند تا خوابش برود. زيرا اگر

 چه می گويد، شايد در عوض اينکه آمرزش طلبد، خود را دشنام دهد.
 

لّى  قال:وعن أَبِی عبد اللَّه جابر بن سمُرَةَ رضی اللَّهُ عنهما  -648 کُنْتُ أُصَلِّی مَعَ النبیِّ صـَ

 م.رواه مسل «قَصداً وخُطْبَتُه قَصْداً  فَکَانَتْ صالتُهُ ت،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم الصَّلَوَا
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عبداهلل جابر بن سمره  -648

نمازها را ادا می کردم، طول نمـاز شـان ميانـه بـود، و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمن با 

 خطبهء شان همچنين.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:ی اللَّهُ عنه وعن أَبِی جُحَيْفَةَ وَهبِ بْنِ عبد اللَّه رض -649 آخَى النَّبِیُّ صـَ

ما شَأْنُکِ؟  قال:فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَذِّلَةً ف ء،فَزَارَ سلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَا ء،وسَلَّم بَيْن سَلْمَانَ وأَبِی الدَّرْدَا

کُـلْ  ه:فقالَ لَـ ا،فَجَاءَ أَبُو الدرْدَاءِ فَصَنَعَ لَه طَعَام ا.أَخْوکَ أَبُو الدَّرداءِ ليْسَ له حَاجةٌ فِی الدُّنْيَ ت:قالَ

نَـمْ  ه:فَلَّمَا کانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْداءِ يقُوم فقال لَ ل،فَأَکَ ل،ما أَنا بآکلٍ حَتَّى تأْک قال: م،فَإِنِّی صَائِ

لَّيَا جَمِيعـ ن:خرِ اللَّيْلِ قالَ سـلْمافَلَمَّا کان من آ م،نَ ه:ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوم فقالَ لَ م،فَنَا  ا،قُـم اآلنَ، فَصـَ

فَأَعْطِ کُـلَّ ذِی  ا،وألهلِک عَلَيْکَ حَقًّ ا،وَإِنَّ لنَفْسِکَ عَلَيْکَ حقًّ ا،إِنَّ لرَبِّکَ عَلَيْکَ حَقًّ ن:فقالَ له سَلْمَا

لَّ ه،ذلکَ لَفَأَتَى النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَذَکر  ه،حَقٍّ حَقَّ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ »  م:فقالَ النَّبِـیُّ صـَ

 ی.رواه البخار «صَدَقَ سلْمَانُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوجحيفه وهب بن عبد اهلل  -649

ميان سـلمان و ابوالـدرداء رضـی اهلل عنهمـا عقـد اخـوت و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

آمده، ديـد کـه ام الـدرداء  اهلل عنه یرضبديدن ابوالدرداء  اهلل عنه یرضبرادری بستند. سلمان 

 رضی اهلل عنها لباسهای کهنه را پوشيده، سوال کردند که چرا اينطوری؟

بـه زنـان ميلـی نـدارد، در ايـن هنگـام  اهلل عنه یرضوی گفت: زيرا برادرت ابوالدرداء 

آماده کرده و گفـت: بخـور،  اهلل عنه یضرآمده، طعامی را برای سلمان  اهلل عنه یرضابوالدرداء 

 زيرا من روزه دارم.

گفت: تا تو نخوری من نمی خورم و نان خـورد. چـون شـب شـد  اهلل عنه یرضسلمان  

گفت: خواب شو.  اهلل عنه یرضخواست برای ادای نماز برخيزد، سلمان  اهلل عنه یرضابوالدرداء 
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اهلل  یرضـواب. چون آخر شب شد سـلمان گفت: بخ اهلل عنه یرضباز خواست برخيزد، سلمان 

 گفت: حاال برخيز، هردو برخاسته نماز گزاردند. عنه

بوی گفت: هر آينه خداوند بر تو حقی دارد، ونفس تو بر تو حقی دارد، و خـانواده  سلمان

آمـده  اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلات بر تو حقی دارد، وحق هرکس را باو ادا کن. وی نزد 

 ياد آوری نمود.موضوع را 

 فرمود: سلمان راست گفته است. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ش: حدیث شامل فوائدی است از قبیل مشروع بودن عقد برادری برای خدا، و دیدن برادران دین ی و ش ب 
گذراندن نزد آنان و جائز بودن صحبت کردن با زن بیگانه هنگام ضرورت و نصیحت ب رای مس لمان و مش روعیت 

کردن زن برای شوهر و ثبوت حق زن بر شوهر در معاشرهء نیکو و جواز نهی از مستحبات هرگاه سبب م الل  زینت
 شود، یا حقوق واجبی یا مستحبی که از آن افضل است پایمال گردد. و روا بودن افطار کردن از روزهء مستحب.

 

أُخْبـرَ النَّبِـیُّ  قـال:هما وعن أَبِی محمد عبدِ اللَّهِ بن عمرو بنِ العاص رضی اللَّه عن -651

ول اللَّـه  ت،وألَقُومنَّ اللَّيْلَ ما عشْ ر،وَاللَّهِ ألَصومَنَّ النَّهَا ل:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنِّی أَقُو فَقَالَ رسـُ

 ه.ی يـا رسـولَ اللَّـقَدْ قُلتُه بأَبِی أَنْتَ وأُمِّ ه:فَقُلْت ل ک؟أَنْتَ الَّذِی تَقُول ذل» م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ فَـإِنَّ الْحسـنَةَ  م،ونَمْ وَقُ ر،فَصُمْ وأَفْط ک،فَإِنکَ ال تَسْتَطِيعُ ذلِ»  قَالَ:

فْطـرْ فَصـمْ يَوْمـاً وَأَ قال:فَإِنِّی أُطيق أفْضَلَ منْ ذلکَ  ت:قُلْ وذلکَ مثْلُ صِيامٍ الدَّهْرِ ا،بعَشْرِ أَمْثَالهَ

فَذلکَ صِيَام دَاوود صـلى  ا،فَصُم يَوْماً وَأَفْطرْ يوْم»  قال: ک،فَإِنِّی أُطُيق أفْضَلَ مِنْ ذل ت:قُلْ ن،يَوْمَيْ

لَ  «هوَ أَفْضَلُ الصِّيامِ »  وَفی رواية : « .اهلل عليه وسلم، وَهُو أَعْدَل الصِّيَامِ  فَقُلْتُ فَإِنِّی أُطِيقُ أَفْضـَ

وأَلنْ أَکْـونَ قَبلْـتُ الثَّالثَـةَ  «ال أَفْضَلَ منْ ذلک»  م:رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ فقال ک،مِنْ ذل

 األَيَّامِ الَّتِی قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَحَبُّ إِلیَّ منْ أَهْلِی وَمَالِى.

 قـال: ه.بلَى يَا رسول اللَّ ت:قل « ل؟نَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيْأَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّکَ تَصومُ ال»  : روايةٍ وفی     

وإِنَّ لعيْنَيْکَ عَلَيْکَ حَقًّـا وَإِنَّ لزَوْجِـکَ  ا،ونَمْ وقُمْ فَإِنَّ لجَسَدکَ علَيْکَ حقًّ ر،صُمْ وأَفْط ل:فَال تَفْع» 

فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ  م،تَصْومَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَالثَةَ أَيَّا وإِنَّ بحَسْبکَ أَنْ ا،وَإِنَّ لزَوْرکَ عَلَيْکَ حَقًّ ا،علَيْکَ حَقًّ

يا رسول اللَّه إِنّـی أَجِـدُ  ت:قُلْ ی،فشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَ «فَإِذن ذلک صِيَامُ الدَّهْرِ ا،حَسَنةٍ عشْرَ أَمْثَالِهَ

نِصْفُ الـدهْرِ »  قال:قلت: وما کَان صِيَامُ داودَ؟  «هِصُمْ صِيَامَ نَبِیِّ اللَّهِ داوُدَ وَال تَزدْ عَلَيْ»  قال:قُوَّةً، 

 م.يالَيْتَنِی قَبِلْتُ رُخْصةَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ر:فَکَان عَبْدُ اللَّهِ يقول بعْد مَا کَبِ «

بَلَى يا رسـولَ  ت:فَقُلْ « ة؟لَيْلَ وَتْقَرَأُ الْقُرْآنَ کُلَّ ر،أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّک تصُومُ الدَّهْ»  : رواية وفی    

واقْرأْ الْقُرْآنَ  س،فَإِنَّه کَانَ أَعْبَدَ النَّا د،فَصُمْ صَوْمَ نَبِیِّ اللَّهِ داو»  قال: ر،ولَمْ أُرِدْ بذلِکَ إِالَّ الْخيْ ه،اللَّ
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 ت:قُلْ «فَاقْرَأه فِی کُلِّ عِشرِينَ »  قال: ک؟يَا نَبِیِّ اللَّهِ إِنِّی أُطِيق أَفْضل مِنْ ذلِ ت:قُلْ «فی کُلِّ شَهْرٍ 

يَا نَبِیَّ اللَّـهِ إِنِّـی أُطِيـق  ت:قُلْ «فَاقْرَأْهُ فِی کُلِّ عَشْر » قال: ک؟يَا نبیِّ اللَّهِ إِنِّی أُطِيق أَفْضَل مِنْ ذَلِ

وقَـالَ لِـی  ی،دْتُ فَشُدِّدَ عَلَفَشَدَّ «فَاقْرَأْه فی کُلِّ سَبْعٍ وَالَ تَزِدْ عَلَى ذَلِکَ »  قال: ک؟أَفْضلَ مِنْ ذلِ

فَصِرْت إِلَى الَّذِی قَـالَ لِـی  قال: إِنَّکَ الَ تَدْرِی لَعلَّکَ يَطُول بِکَ عُمُرٌ»  م:النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 م.یِّ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّالنَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَلَمَّا کَبِرْتُ وَدِدْتُ أنِّی قَبِلْت رخْصَةَ نَبِ

وفـی  ا.ثاَلث «ال صَامَ من صَامَ األَبَدَ  وفی روايةٍ : «وَإِنَّ لوَلَدِکَ علَيْکَ حَقًّا »  : رواية وفی    

الةُ دَاوُوَأَحَبُّ الصَّالةِ إِلَى اللَّهِ تَعَـا د،أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّه تَعَالَى صِيَامُ دَاوُ»  روايةٍ : کَـانَ  د:لَى صـَ

 . «وَال يَفِرُّ إِذَا القَى  ا،وَکَانَ يَصُومُ يوْماً ويُفْطِرُ يَوْم ه،وَيَنَامُ سُدُسَ ه،وَيَقُومُ ثُلُثَ ل،يَنَامُ نِصْفَ اللَّي

 فَيسْأَلُهَا دِهِامْرَأَة ولَ ی:نَّتهُ أوکَانَ يَتَعَاهَدُ کَ ب،أَنْکَحَنِی أَبِی امْرَأَةً ذَاتَ حسَ قال: رواية وفی 

نِعْمَ الرَّجْلُ مِنْ رجُل لَمْ يَطَأْ لنَا فِرَاشاً ولَمْ يُفتِّشْ لنَا کَنَفاً مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طالَ  ه:فَتَقُولُ لَ ا،بَعْلِهَ عَنْ

کيـفَ » يتُهُ بَعْدَ ذلکَ فَقَـالَ:فلَق «الْقَنی به»  :فقَالَ م.اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّذَلِکَ عليه ذکَرَ ذلِکَ لِلنَّبِیِّ صَلّى 

قلتُ: کُلَّ لَيلة ، وذَکَر نَحْوَ مَا سَبَق وکَـان يقْـرَأُ عَلَـى  «؟وَکيْفَ تَخْتِم» :، قَالَقُلْتُ کُلَّ يَوْم «تَصُومُ؟

ذَا أَراد أَنْ يَتَقَـوَّى وَإِ ل،بعْض أَهْلِه السُّبُعَ الَّذِی يقْرؤهُ، يعْرضُهُ مِن النَّهَارِ لِيکُون أَخفَّ علَيِـهِ بِاللَّيْـ

 م.أَفْطَر أَيَّاماً وَأَحصَى وصَام مِثْلَهُنَّ کَراهِيةَ أَن يتْرُک شيتاً فارقَ علَيهِ النَّبِی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ا.کُلُّ هذِه الرِّوَايات صحيِحةٌ مُعْظَمُهَا فِی الصَّحيحيْنَ وقليلٌ منْهَا فی أَحَدِهِم
 

 عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: از ابو محمد -651

خبر رسيده بود که من گفته ام، بخدا سوگند که تا زنده ام  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبه 

فرمود: آيا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلروزها را حتماً روزه گرفته و شب ها را زنده می دارم. 

 تو چنين گفته ای؟

 : بلی يا رسول اهلل پدر و مادرم فدايت باد.گفتم

فرمود: تو نمی توانی اين کار را انجام دهی، پس هم روزه بگير و هم بخور، هم بخواب و 

هم نماز شب بخوان، و هم در ماه سه روز را روزه بگير، زيرا هـر نيکـی ده برابـر ثـواب دارد. و 

 ز اين را می توانم انجام دهم.اينکار مثل روزه داری هميشه است. گفتم: من بيشتر ا

 فرمود: پس دو روز را بخور و يک روز را روزه بگير.

 من بيشر از اين را می توانم. گفتم:
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اين روزهء داود عليه السـالم اسـت، و  .فرمود: پس يکروز را بخور و يکروز را روزه بگير

 اين ميانه ترين روزه است.

 در روايتی آمده: اين بهترين روزه است.

 گفتم: من از اين بهتر را می توانم.من 

 فرمود: ازين بهتر وجود ندارد. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 اهلل عليـه وسـلم  یرسـول اهلل صـلگفت: اگر من سه روزی را که  اهلل عنه یرضعبد اهلل 

 فرموده بود قبول می کردم برايم از خانواده و مالم محبوبتر بود.

 ن خبر نرسيده که روزها را روزه گرفته وشبها را زنده می داری؟و در روايتی آمده: آيا بم

 گفت: آری يا رسول اهلل.

بدنت بـر  فرمود: اين کار را مکن. هم روزه بگير، هم بخواب، وهم نماز شب بخوان. زيرا

تو حقی دارد و چشمانت بر تو حقی دارد وهمسرت بر تو حقی دارد، و مهمانت بر تو حقـی دارد. 

در هر ماه سه روز روزه بگيری، زيرا در برابر هر نيکـی ده برابـر برايـت داده مـی وکافيست که 

شود. اين )روزه گرفتن( مثل روزهء تمام عمر است. من بر ايشان سخت گرفتم، ايشان هم بـر 

 من سخت گرفتند.

 گفتم: يا رسول اهلل من قدرتمندم.

 آن زيادتر روزه مگير.فرمود: روزهء پيامبر خدا داود عليه السالم را بگير و از 

 گفتم: روزهء داود عليه السالم چگونه بود؟

کهنسال شده بود، ميگفت: کاش اجـازهء  اهلل عنه یرضفرمود: نصف زمان. چون عبد اهلل 

 را قبول می کردم! اهلل عليه وسلم یصلرسول خدا 

هر شـب  و در روايتی آمده که فرمود: آيا بمن خبر نرسيده که تو تمام عمر روزه گرفته و

 قرآن می خوانی؟

 گفتم: آری يا رسول اهلل و از آن اراده ای جزخير ندارم.

فرمود: روزهء داود عليه السالم را بگير. او پارسـاترين مـردم بـود. و در هـر مـاه قـرآن 

 بخوان.

 بيش از اين توان دارم.  اهلل عليه وسلم یصلگفتم: ای پيامبر خدا 
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 فرمود: بيست روز قرآن بخوان.

 بيشتر از اين در توانم هست. گفتم:

 فرمود: در هر ده روزی بخوان.

 گفتم: بيش ازين در توانم هست.

فرمود: در هر هفت روز بخوان، و براين زياده روی مکن، چون سختگيری کردم بـر مـن 

 سختگيری شد.

 برايم فرمود: تو نميدانی شايد عمرت دراز شود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بـرايم فرمـود، عمـل کـردم و چـون  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلکه گفت: پس بدانچه 

 را می پذيرفتم. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلکهنسال شدم دوست داشتم که کاش اجازهء 

ه کـه کسـيکه دو در روايتی آمده که فرزندانت را بر تو حقی است و در روايتی ديگـر آمـ

 هميشه روزه گيرد، روزه اش هيچ است.

ديگر: بهترين روزه نزد خداوند، روزهء داود عليـه السـالم اسـت و بهتـرين  و در روايتی

را بـر  3/6است که نيم شب می خوابيـد و ومحبوبترين نماز نزد خداوند نماز داود عليه السالم 

، و روزی را افطار می کـرد و چـون بـا را می خوابيد وروزی روزه می گرفت 1/6می خاست،  و 

 می کرد.دشمن مقابل می شد فرار ن

می گرفت. و از ر و در روايتی آمده که فرمود: پدرم مرا زنی صاحب نام داد و وی از او خب

او از شوهرش می پرسيد، آن زن پاسخ ميداد: مرد خوبی است، از وقتـی کـه آمـده ام بـا مـن 

ياد  اهلل عليه وسلم یصلاسالم پيامبر همخوابی نکرده است و چون اين مستله دوام يافت برای 

 اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلفرمود: او را بر من بنمايان.  اهلل عليه وسلم یصلری شد و نبی آو

 او وی پرسيد: چگونه روزه می گيری؟

 گفت: همه روزه!

 پرسيد: چگونه قرآن ختم می کنی؟

وانـد روز بـر بعضـی از خگفت: در هر شب و وی عادت داشت آنچه را که به شـب مـی 

ند تا از طرف شب بروی آسانتر شود، و چون می خواست کـه خـود اعضای خانواده اش می خوا

را نيرو دهد چندين روز افطار می کرد و می شمرد آنروزها را و بعد آن روزها را روزه می گرفـت، 
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را بران ترک نمـوده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز خوف اينکه شايد از وی چيزی ترک شود، که 

 ست واکثر شان در صحيحين آمده است.است، همهء اين روايات صحيحه ا
 

لّى اهللُ  -656 وعن أَبِی ربْعِیٍّ حنْظَلةَ بنِ الرَّبيع األُسيدِیِّ الْکَاتِب أَحدِ کُتَّابِ رسول اللَّه صـَ

 قـال: نَافَقَ حنْظَلَةُ ، ت:قُلْ ة؟کَيْفَ أَنْتَ يا حنْظلَ قال:لَقينَی أَبُو بَکْر رضی اللَّه عنه ف قال:عَلَيْهِ وسَلَّم 

نَکُونُ عِنْد رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُذکِّرُنَا بالْجنَّةِ والنَّارِ کأَنَّا  ت:، : قُلْل؟سُبْحانَ اللَّه ما تقُو

الضَّيْعاتِ فَإِذَا خَرجنَا مِنْ عِنْدِ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عافَسنَا األَزْوَاجَ وَاألَوْالدَ وَ ن،رأْیَ عي

فَواللَّهِ إِنَّا لنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فانْطلقْتُ أَنَا وَأَبُو بَکْر حتى دخَلْنَـا  ه:نَسينَا کَثِيراً قال أَبُو بکْر رضی اللَّه عن

لّى  ه،فقُلْتُ نافَقَ حنْظَلةُ يا رسول اللَّ م.عَلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ اهللُ فقالَ رسولُ اللَّه صـَ

قُلْتُ: يا رسولَ اللَّه نُکونُ عِنْدکَ تُذَکِّرُنَا بالنَّارِ والْجنَـةِ کَأَنَّـا رأْیَ العَـيْنِ  «ومَا ذَاکَ؟»  عَلَيْهِ وسَلَّم:

لّى اهللُ ا.فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِکَ عَافَسنَا األَزوَاج واألوْالَدَ والضَّيْعاتِ نَسِينَا کَثِير  فقال رسولُ اللَّه صـَ

افَحتْکُمُ » عَلَيْهِ وسَلَّم: وَالَّذِی نَفْسِی بِيدِهِ أن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَکُونُونَ عِنْـدِی وَفِـی الـذِّکْر لصـَ

 م.رواه مسل ت،ثَالثَ مرَّا «وَلَکِنْ يا حنْظَلَةُ ساعةً وساعةً  م،المالئِکَةُ عَلَى فُرُشِکُم وفی طُرُقِکُ
 

اهلل عليه  یصلبن ربيع أسيدی کاتب، يکی از کاتبان رسول اهلل حنظله  از ابو ربعی -656

 روايت شده که گفت:  وسلم

 مرا ديده و گفت: حنظله چطوری؟ اهلل عنه یابوبکر رض

 گفتم: حنظله نفاق ورزيد.

 گفت: سبحان اهلل چه می گوئی؟

پنـد می باشـيم و مـا را بـدوزخ و بهشـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: ما نزد 

اهلل عليـه  یصـلميدهد که گويی آنرا به چشم سر مشاهده می کنيم و چـون از نـزد رسـول اهلل 

برمی آييم با زنها و اوالدها و مسائل زندگی سرو کار پيدا کرده، بسياری را فراموش مـی  وسلم

 کنيم. 

گفت: ما هم باين چنين چيزی روبرو می شويم. مـن بـا او خـدمت  اهلل عنه یابوبکر رض

 مشرف شديم. من گفتم: يا رسول اهلل حنظله نفاق ورزيد. اهلل عليه وسلم یضرت صلآنح

 فرمود: اين چه سخنی است که می گويی؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
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گفتم: وقتی نزد شما ميباشيم ما را به بهشت و دوزخ پند می دهيد، گويی که آنرا بچشـم 

يم، بـا زنـان و فرزنـدان  و مسـايل زنـدگی می بينيم، و چون از حضور شما مرخص مـی شـو

 مخالطت نموده بسياری چيزها را فراموش می کنيم.

اگـر  ،فرمود: سوگند بذاتی  که نفسم بيد قـدرت اوسـت اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

هميشه به شکلی که در نزدم می باشيد، بسر بريد و بياد خدا باشيد، فرشتگان شما را در خانـه 

، ولی ای حنظله ساعتی است )برای ادای عبادت( های شما مصافحه خواهند کردو راه های شما

 . سه بار اين سخن را تکرار کردند.(برای کار دنيا)و ساعتی است 
 

بيْنما النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَخْطُـبُ إِذَا  قال:وعن ابن عباس رضی اللَّه عنهما  -652

وال يستَظِلَّ وال  د،أَبُو إِسْرائيلَ نَذَر أَنْ يَقُومَ فِی الشَّمْس وَال يقْعُ ا:لَ عَنْهُ فَقَالُوفسأَ م،هُوَ بِرجُلٍ قَائِ

رواه  «مُرُوهُ فَلْيَتَکَلَّمْ ولْيَسـتَظِلَّ ولْيُـتِمَّ صـوْمَهُ »  م:فَقالَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ م،ويصو م،يتَکَلَّ

 ی.البخار
 

 ما روايت شده که گفت:اهلل عنه یرضباس از ابن ع -652

خطبه می خواند، متوجه شخص ايستادهء شده از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر اثناييکه 

حالش پرسيدند. جواب دادند او ابو اسرائيل است. نذر کرده که در آفتاب ايستاده و ننشيند، بـه 

 سايه نرفته و سخن نگويد و روزه گيرد.

فرمود: او را بگوييد سخن گويد و در سايه ايستاده و بنشـيند  ليه وسلماهلل ع یپيامبر صل

 و روزه اش را بايد تمام کند.

ش: در حديث آمده که آنچه سبب اذيت انسان می شود و دليـل شـرعی بـر آن وجـود 

ندارد، مثل راه رفتن با پای برهنه و نشستن در آفتاب از زمرهء طاعت خداوندی بحسـاب نمـی 

ابـو اسـرائيل را فقـط بـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبر آن منعقد نمی شود، زيرا  رود و نذر هم

 تمام کردن روزه اش امر نمود و بس.
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 باب مواظبت و پيوستگی بر انجام اعمال صالحه -65
 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا أَلَمْ َيأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَْخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِِذْکرِ اللَّهِ َومَا  قال اهلل تعالی: }

 61الحديد:  يَکُونُوا کَالَّذِينَ أُوُتوا الِْکتَابَ مِن قَبْلُ َفطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقََستْ قُُلوبُُهْم{

عُوُه رَأْفًَة وَقَفَّيْنَا بِِعيسَى ابْنِ َمرْيََم وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وََجعَلْنَا فِی قُُلوبِ الَِّذينَ اتَّبَ و قال تعالی: }

الحديد:   رِعَايَتِهَا{وَرَحْمَةً وََرهْبَانِيَّةً ابْتَدَُعوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَيِْهمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ َفمَا َرعَوْهَا حَقَّ 

27 

 92النحل:  {َوالَ تَُکوُنواْ کَالَّتِی نَقََضتْ َغزْلَهَا ِمن بَعْدِ ُقوَّةٍ َأنکَاثاً و قال تعالی: }

 99الحجر:  وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى يَأْتَِيکَ الْيَقِينُ{ و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: آيا وقت آن نرسيده که دل مؤمنان بياد خدا و آنچه از حق فرستاده 

بترسند، و نباشند مانند کسانی که در گذشته کتاب بر ايشان داده شد، ولی دراز گشت بر 

 611و سخت دل شدند. حديد: ايشان مدت 

و هم می فرمايد: از پی آورده ايم عيسی بن مريم را و داديمش انجيل و نهاديم در دل 

تابعان او مهربانی و بخشايش و گوشه نشينی که خود پيدا کرده بودند، آنرا فرض نساخته 

دند، حق بوديم بر ايشان، ليکن اختراع کرده بودند بطلب خشنودی خدا، پس نگهداشت آن نکر

 27نگهداشتن آن. حديد: 

و نيز می فرمايد: نباشيد مانند زنی که گسست رشتهء خود را، بعد از استواری پاره پاره 

 92ساخت. نحل: 

 99و هم می فرمايد: پرستش کن خدايت را تا مرگت در رسد. حجر: 
 

وَقَدْ  ه.اوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيعائشة : وَکَانَ أَحَبُّ الدِّين إِلَيْهِ مَا دَاما االحاديث، فمنها حديث 

 . رواه البخاریسَبَقَ فی البَاب قَبَْلهُ
 

اهلل  یرسول اهلل صلها روايت شده که گفت: بهترين عمل نزد اهلل عن یرضاز عايشه 

عملی بود که صاحبش بر آن مداومت و پيوستگی و مواظبت می کرد. که در باب  عليه وسلم 

 گذشت. 642قبل حديث شماره 
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لَّم: قال:وعن عمرَ بن الخطاب رضی اللَّه عنه  -653 »  قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

کُتـب لَـهُ  ر،أَو عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ فَقَرأَه ما بينَ صالةِ الْفَجِر وَصـالةِ الظه ل،منْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْ

 م.رواه مسل «کأَنما قرأَهُ مِن اللَّيْلِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یعمر رضز ا -653

فرمود: آنکه نوبتی از شب اش را و يا بخشی از آنـرا کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بايست قرآن می خواند، نخواند و آنرا ميان نماز صبح و پيشين بخواند مثل آنسـت کـه آنـرا در 

 شب خوانده باشد.
 

لّى  قال:ضی اللَّه عنهما وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص ر -654 قال لی رسولُ اللَّـه صـَ

 متفقٌ عليه «کَانَ يقُومُ اللَّيْلَ فَتَرکَ قِيامَ اللَّيْل  ن،يَا عبْدَ اللَّه ال تَکُنْ مِثلْ فُال»  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 از عبد اهلل بن عمر بن العاص رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -654

برايم فرمود: ای عبد اهلل مثل فالنی مباش که نماز شـب   عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

 می گزاريد، ولی آنرا ترک نمود.
 

لَّم إذَا فَاتَتْـهُ  ت:وعن عائشةَ رضی اللَّه عنها قال -655 کان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 م.رواه مسل «نَّهَارِ ثنْتَى عشْرَةَ رکعةً صلَّى مِنَ ال ه،الصَّالةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وجعٍ أَوْ غيْرِ
 

 ها روايت است که گفت:اهلل عن یرضاز عايشه 

بواسطهء بيماری و يا غير آن تـرک مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون نماز شب 

   رکعت نماز می گزاردند. 62شد در روز 

 

 امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب آنباب  -61
 

 7الحشر:  وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُوُل فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُْم عَنْهُ فَانتَهُوا { تعالی: }قال اهلل 

 4 – 3النجم:  {4{ إِنْ ُهوَ إِلَّا وَحْیٌ يُوَحى}3وَمَا يَنِطقُ عَنِ الْهَوَى} و قال تعالی: }
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ل آ کُمُ اللّهُ وََيغْفِرْ لَُکمْ ذُُنوبَُکمْ {قُلْ ِإن کُنتُمْ تُحِبُّونَ الّلهَ فَاتَِّبُعونِی يُحْبِبْ و قال تعالی: }

 36عمران: 

 لَقَدْ کَاَن لَکُمْ ِفی رَُسولِ اللَِّه أُْسوَةٌ َحسَنَةٌ لِّمَن کَانَ َيرُْجو اللَّهَ وَالْيَوَْم الْآِخرَ{ و قال تعالی: }

 26أحزاب: 

کَ فِيمَا شََجرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اَل يَجِدُوْا فِی َفاَل وَرَبِّکَ الَ ُيؤْمِنُوَن حَتََّى يَُحکِّمُو و قال تعالی: }

 15النساء:  أَنفُسِهِْم حَرَجاً مِّمَّا َقضَْيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَْسلِيماً{

 59النساء:  فَإِن تَنَاَزعْتُمْ فِی َشیْءٍ َفرُدُّوهُ إَِلى اللِّه وَالرَّسُولِ{و قال تعالی: }

 السُنّةمعناه إِلَ  الکتاب و ء:قَالَ العلما

 81النساء:  مَّنْ ُيطِِع الرَّسُوَل فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ{ و قال تعالی: }

 - 52الشورى:   {53} ..{ ِصرَاطِ اللَّه52ِوَإِنََّک لَتَهْدِی إِلَى صِرَاٍط مُّسْتَقِيمٍ}و قال تعالی: }

53 

 صِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ ُيصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{فَلْيَحْذَِر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَْمِرهِ أَن تُ و قال تعالی : }

 13النور: 

 34األحزاب:  وَاْذکُْرنَ مَا يُتْلَى فِی بُيُوتِکُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِْکمَةِ{ و قال تعالی: }

 واآلیات فی الباب کثیرة .
 

د آنرا بگيريد. حشر: شما را بده اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخداوند می فرمايد: آنچه 

7 

و هم می فرمايد: سخن نمی گويد از هوای نفس خويش، نيست قرآن، مگـر وحيـی کـه 

 4، 3بسوی او فرستاده می شود. نجم: 

و نيز می فرمايد: ای محمد! بگو اگر دوست ميداريد خدا را پـس پيـروی مـن کنيـد تـا 

 36دوست دارد شما را خدا و بيامرزد گناهان شما را. آل عمران: 

پيروی نيک اسـت بـرای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو هم می فرمايد: هر آينه شما را به 

 26را. احزاب: تآنکه توقع می داشت خدا را و توقع می داشت روز آخر
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و نيز می فرمايد: پس قسم به پروردگار تو که ايشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کنند 

ان، باز نيابند در دل خويش تنگی از آنچه حکـم فرمـودی و ترا در اختالفی که واقع شود ميانش

 15قبول کنند بانقياد. نساء: 

و نيز می فرمايد: اگر در چيزی منازعه کرديد، آنرا بخدا و رسول رجعت دهيد، اگر مـؤمن 

 59بخدا و روز آخرت هستيد. نساء: 

 هلل عليه وسـلم ا یرسول اهلل صلعلماء می گويند: معنايش اينست که بکتاب اهلل و سنت 

 رجعت داده شود.

خداوند می فرمايد: کسيکه از رسول فرمانبرداری کند، همانا از خدا اطاعت کرده اسـت. 

 81نساء:

در جای ديگر چنين می فرمايد: همانا تو به راه راست هدايت می کنی، راه خدا. شـوری: 

52 ،53 

مخالفت می کنند از  اينکه برسد  و نيز می فرمايد: بايد بترسند کسانيکه از امر او )پيامبر(

 13بر ايشان فتنه يا عذاب دردناک. نور: 

ياد کنيد آنچه را که تالوت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر جای ديگر می فرمايد: ای زنان 

 34می شود در خانه های شما از آيات خدا و حکمت. احزاب:
 

دَعُونِی » قال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  عنْ أَبِی هُرَيْرَةَ رضی اللَّه عنه ل:فاألَوَّ -651

وَاخْتِالفُهُمْ عَلَى أَنْبيائِهمْ، فَإِذا نَهَيْـتُکُمْ عـنْ  م،ما تَرَکتُکُمْ: إِنَّما أَهْلَکَ من کَانَ قبْلکُم کَثْرةُ سُؤَالِه

 ه.متفقٌ علي «تَطَعْتُمْ وَإِذا أَمَرْتُکُمْ بأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْ ه،شَیْءٍ فاجْتَنِبُو
 

 فرمود: روايت است که اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز اهلل عنه  یاز ابو هريره رض -651

مرا بگذاريد ماداميکه من شما را گذاشتم. يعنی سؤال بيمورد نکنيد. به تحقيق که هـالک 

ن اختالف کردنـد، شدند کسانيکه پيش از شما بودند بعلتی که زياد سؤال نمودند و بر پيامبر شا

هرگاه شما را از چيزی نهی کردم از آن دوری کنيد، اگر شما را بچيزی امر کنم آنرا بقـدر تـوان 

 بجا آوريد.
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ؤْکُمْ {المائ دةش: خداوند می فرماید:  ش کی  808}یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تُبْدَ لَکُ مْ تَس ُ
عنه سؤال زیاد و کاوش و جستجو در بارهء آنچه موجود است و آنچه هنوز موجود نشده می باش د، نیست که منهی 

 بوده است. )مترجم( اهلل علیه وسلم  یرسول اهلل صلو این منع فقط در زمان حیات 
 

اللَّـه  وَعَظَنَـا رسـولُ قال:عَنْ أَبِی نَجِيحٍ الْعِرْباضِ بْنِ سَارِيَة رضی اللَّه عنه  ی:الثَّان -657

يـا رَسـولَ اللَّـه  ا:فقُلْنَ ن،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَوْعِظَةً بليغةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُو

ر عَلَـيْکُمْ عَبْـدٌ أُوصِيکُمْ بِتَقْوى اللَّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وإِنْ تَـأَمَّ»  قال: ا.کَأَنَهَا موْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَ

دِينَ  ا.وَأَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْکُمْ فَسَيرى اخْتِالفاً کثِير ی،حبش نَّةِ الْخُلُفَـاءِ الرَّاشـِ نَّتی وَسـُ فَعَلَـيْکُمْ بسـُ

 د،رواه أبـو داو «وإِيَّاکُمْ ومُحْدثَاتِ األُمُورِ فَإِنَّ کُلَّ بِدْعَةٍ ضـاللَةٌ  ذ،عضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِ ن،الْمَهْدِيِّي

 ح.والترمذِی وقال حديث حسن صحي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابونجيح عرباض بن ساريه  -657

برای ما موعظهء شيوائی نمود که دلها از آن ترسـيده، و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 چشمها اشک ريزان شد. 

 داع می کند، ما را وصيت کن.گفتم: يا رسول اهلل! گويا اين موعظهء کسيست که و

فرمودند: شما را به تقوی و ترس از خدا، و شنيدن و اطاعت کردن توصيه می کـنم، هـر 

چند غالم حبشی بر شما امير باشد، و هر آينه آنکه از شما زنده بماند، بزودی شـاهد اختالفـات 

ی راشدين کـه آنهـا زيادی خواهد بود، پس بر شما باد به پيروی از طريقهء من، و طريقهء خلفا

هدايت کنندگان اند، بر آن با دندانهای کرسی خويش گزيده و آنرا محکم گيريد، و بر شما بـاد 

 که از امور بدعت دوری کنيد، زيرا هر امر نوپيدايی گمراهی در پی دارد.
 

کُـلُّ  قال:سَلَّم عَنْ أَبِی هريرة رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ و ث:الثَّالِ -658

منْ أَطَاعَنِی دَخَلَ الجنَّةَ ، »  قال: ه؟. قِيلَ وَمَنْ يَأَبى يا رسول اللَّ «أُمَّتِی يدْخُلُونَ الْجنَّةَ إِالَّ مَنْ أَبِی 

 ی.رواه البخار «ومنْ عصَانِی فَقَدْ أَبِی 
 

 وسـلم  اهلل عليـه یرسـول اهلل صـل اهلل عنه روايت اسـت کـه یاز ابو هريره رض -658

 :فرمود

 همهء امتم به بهشت داخل می شوند، مگر کسی که سرباز زند. 

 سرباز می زند يا رسول اهلل؟ گفتند: چه کسی
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فرمود: آنکه از من پيروی کند، داخل بهشت ميگردد و آنکه نافرمـانی مـرا کنـد بتحقيـق 

 سرباز زده است.
 

 ه،مةَ بْنِ عَمْرو بن األَکْوَعِ رضی اللَّه عنـأَبِی إِيَاسٍ سلَ ل:وقي م،عن أَبِی مسل ع:الرَّاب -659

تَطِي قال: «کُلْ بِيمِينکَ »  قال:أَنَّ رَجُالً أَکَلَ عِنْدَ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِشِمَالِهِ ف  ع.ال أَسـْ

 م.رواه مسل ه،فَمَا رَفعَها إِلَى فِي ما منعَهُ إِالَّ الْکِبْرُ« ال استطعَت »  قال:
 

روايـت  اهلل عنـه یرضـاز ابومسلم و گفته شده ابو اياس سلمه بن عمرو االکـوع  -659

 است که گفت:

 یآنحضرت صـلبدست چپ غذا می خورد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشخصی نزد 

 فرمود: بدست راست بخور. اهلل عليه وسلم

 گفت: نمی توانم.

بـاز نداشـت. و وی بعـد از آن نتوانسـت  فرمود: نتوانی. چيزی بجز کبر او را از اطاعـت

 چيزی را بدهن خويش بلند کند. يعنی دستش بقدرت خداوند فلج شد.
 

عنْ أَبِی عبدِ اللَّه النُّعْمَانِ بْنِ بَشيِرٍ رضی اللَّه عنهما، قال: سمِعْتُ رسـولَ  س:الْخامِ -611

 متفقٌ عليه «وفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بَيْنَ وُجُوهِکمْ لَتُسَوُّنَّ صُفُ»  ل:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو

وی  م:وفی روايةٍ لِمْسل کان رسولُ اللُّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُسَوِّی صُفُوفَنَآ حَتَّى کأَنَّمَا يُسـَ

فَرأَى رجُال بادِيـاً  ر،فقامَ حتَّى کَادَ أَنْ يکبِّ ا،بِهَا الْقِداحَ حَتَّى إِذَا رأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوم

 . «عِبادَ اللَّه لَتُسوُّنَّ صُفوفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بيْن وُجُوهِکُمْ »  قال:صدْرُهُ ف
 

 از ابو عبد اهلل نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما روايت است که گفت:  -611

شنيدم که می فرمود: همانا حتماً صـفهای خـويش را  م اهلل عليه وسل یرسول اهلل صلاز 

 درست می کنيد، يا اينکه خداوند در ميان شما اختالف می افگند.

طـوری صـفهای مـا را  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلو در روايتی از مسلم آمده که 

هميـده ايـم، درست می نمود که گويی چوبهای تير را برابر می کند، تا زمانيکه می ديـد، آنـرا ف

سپس روزی برآمده و ايستاد تا اينکه نزديک بود تکبير بگويد، مردی را ديد که سينه اش ظاهر 
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بود، فرمود: ای بنده های خدا بايد صفهای خود را برابر کنيد، يا اينکه حتماً خداوند در ميان شما 

 اختالف می افگند.

یان امت اسالمی که بدون شک س ورهء ص ف ش: این حدیث اشاره می کند به اهمیت نظم و دسپلین در م
نیز این مطلب را افاده می کند. و با توجه به تحوالت روز مرهء جهان معاصر وجود تشکیالت منظم اس المی یگان ه 
عاملی است که می تواند در به پیروزی رساندن انقالب های اسالمی و اجرای شریعت الهی در سراسر گیت ی م ؤثر 

ها با وجود نادرست بودن مسلک ش ان ب ا هم ین تش کالت توانس ته ان د در بس یاری از  باشد. متأسفانه کمونیست
 کشورهای جهان سوم زعامت مبارزاتی و در نتیجه موفقیت های زیادی را کسب نمایند.

 اهلل علی ه وس لم یصلپس با توجه به ارزش دادن اسالم به نظم و تشکیالت و دستورات اکید الهی و نبوی 
در این مسیر از ثواب و ارزش عظیمی در دنیا و آخرت برخوردار است و چه بسا که رعای ت نظ م در اهتمام صادقانه 

 نماز منجر به ایجاد نظم در تشکیل فردی و اجتماعی امم شود.
 

احْتَرق بيْتٌ بالْمدِينَةِ عَلَى أَهلِـهِ مِـنَ  قال:عن أَبِی موسى رضی اللَّه عنه  س:السَّادِ -616

فَإِذَا نِمْتُمْ  م،إِنَّ هَذِهِ النَّار عَدُوٌّ لکُ»  قال:حُدِّث رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِشَأْنِهمْ  اللَّيْل فَلَمَّا

 ه.متَّفقٌ علي «فَأَطْفِتُوهَا عَنْکُمْ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوموسی  -616

اهلل عليـه  یرسـول اهلل صـلن خانه يی در شب در مدينه باالی اهلش آتش گرفت، و چو

از حال شان مطلع شد، فرمود: اين آتش دشمن شما است، و وقتی خواب می شويد، آنرا  وسلم 

 خاموش کنيد.
 

إِنَّ مَثَل مَا بعَثنی اللَّـه بِـهِ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:عَنْهُ  ع:السَّابِ -612

بَ منَ الْهُدَى والْعلْمِ کَ مَثَلَ غَيْثٍ أَصَاب أَرْضاً فکَانَتْ طَائِفَةٌ طَيبَةٌ ، قبِلَتِ الْمَاءَ فأَنْبَتتِ الْکألَ والْعُشـْ

فَنَفَعَ اللَّه بها النَّاس فَشَربُوا مِنْهَا وسَقَوْا وَزَرَعَوا. وأَصَابَ  ء،وَکَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمسکَتِ الما ر،الْکَثِي

وَنَفَعَه  ه،نَّمَا هِیَ قِيعانٌ ال تُمْسِکُ ماءً وَال تُنْبِتُ کَأل فَذَلِکَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِی دِينَ اللَّطَائِفَةً أُخْرَى ، إِ

 «فَعَلِمَ وعَلَّمَ، وَمثلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِکَ رَأْساً وِلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذی أُرْسِلْتُ بِهِ  ه،ما بعَثَنِی اللَّه ب

  ه.ليمتفقٌ ع

 روايت است که: اهلل عنه یرضو نيز از ابوموسی 

فرمود: مثل آنچه از علم و هدايت که خداونـد مـرا بـآن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فرستاده، مانند بارانی است که بزمين می رسد. پس برخی از آن قسمت خوبی است کـه آب را 
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از آن سخت اسـت کـه آنـرا نگهداشـته و  قبول نموده، علف و سبزهء زياد می روياند،  و بعضی

خداوند مردم را بدان نفع می رساند که از آن می آشامند و زمين شان را آبياری کرده و کشـت 

می کنند.. و به بخش ديگری از زمين می رسد که هموار است، نه آب را نگهميدارد و نه علف را 

شود، و آنچه خداونـد مـرا بـدان  می روياند، و اين مانند کسيست که در دين خدا دانشمند می

مبعوث ساخته بوی نفع می رساند، پس می آموزد و تعليم می دهد و مثل آن کسيست کـه سـر 

 خود را بدان بلند نکرده و هدايتی را که خداوند مرا بدان فرستاده نمی پذيرد. 
 

لَّقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَ قال:عن جابرٍ رضی اللَّه عنه  ن:الثَّامِ -613 مثَلِـی » م:لَيْهِ وسـَ

 ومثَلُکُمْ کَمَثَل رجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَراشُ يَقَعْنَ فيهَا وهُـوَ يـذُبُّهُنَّ عَنهَـا وأَنَـا آخـذٌ

 م.رواه مسل «وأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ منْ يَدِی  ر،بحُجَزِکُمْ عَنِ النا
 

 ست که:روايت ا اهلل عنه یرضاز جابر  -613

فرمود: مثل من و مثل شما مانند کسی اسـت کـه آتـش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

می افروزد، ملخ ها و پروانه ها خود را ميان آن می اندازند و او آنها را ممانعـت مـی کنـد، ومـن 

کمربندهای شما را گرفته ام تا شما را از دوزخ باز دارم، ولی شما خود را از چـنگم بيـرون مـی 

 کشيد تا به آتش درآييد.
 

 عَنْهُ أَنْ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَمَر بِلَعْقِ األَصابِعِ وَالصحْفةِ وقـال: ع:التَّاس -614

 م.رواه مسل «إِنَّکُــم ال تَدْرُونَ فی أَيِّهَا الْبَرَکَةَ » 

واَل  ا،خُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا کَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، وَلْيَأْکُلْهَفَلْيَأْ م.إِذَا وَقَعتْ لُقْمةُ أَحدِکُ»  ه:وفی رواية لَ

فَإِنَّهُ ال يدْرِی فی أَیِّ طَعَامِهِ الْبَرکَـةَ  ه،وَال يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمَندِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِع ن،يَدَعْهَا لَلشَّيْطا

» . 

رَهُ عِنْـدَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَ»  ه:وفی رواية ل دکُمْ عِنْدَ کُلِّ شَیءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّـى يَحْضـُ

 ن.واَل يَدَعْهَا لِلشَّيْطَا ا،فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِکُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا کَان بِهَا منْ أَذًى، فَلْيأْکُلْه ه،طَعَامِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضو هم از جابر  -614

به ليسيدن انگشتان و کاسه امـر نمـوده، فرمودنـد کـه:  اهلل عليه وسلم  یصل رسول اهلل

 شما نمی دانيد برکت در کدام آنست.
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در روايتی از وی آمده هرگاه لقمهء يکی از شما بيفتد، بايد آنرا برداشته، و خاشاکی را که 

از اينکه دست خـود را بآن چسبيده دور نموده آنرا بخورد و آنرا برای شيطان نگذارد، و بايد قبل 

بدستمال پاک می کند، آنرا بليسد، زيرا او نمی داند که در کدام قسمت طعـام او برکـت نهـاده 

 شده است. 

انجام می دهيد، نزد شـما حاضـر مـی در روايتی آمده که: همانا شيطان در هر کاری که 

اکی را کـه بـآن ء  يکی از شما بيفتـد بايـد خاشـشود، حتی در وقت طعام خوردن، هرگاه لقمه

 چسبيده دور نموده آنرا بخورد وبرای شيطان نگذارد.
 

قَامَ فينَا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ا،رضیَ اللَّه عنهم س،عن ابن عبا ر:الْعَاشِ -615

} کَمَـا بَـدَأْنَا   عُرَاةً غُرْالً أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ محشورونَ إِلَى اللَّه تَعَالَى حُفَاةَ»  قال:وسَلَّم بمَوْعِظَةٍ ف

أَال وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَالئِـقِ يُکْسـى يَـوْمَ  [613 ء:األنبيا]   أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً علَيْنَا إِنَّا کُنَّا فَاعِلِينَ {

مال الْقِيَامَةِ إِبراهيم صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، أَال وإِنَّهُ سَيُجَاء بِرِجَالٍ مِ نْ أُمَّتِى، فَيُؤْخَذُ بِهِـمْ ذَاتَ الشـِّ

الِ ک،إِنَّکَ ال تَدْرِی مَا أَحْدَثُوا بَعْدَ قال:فيُ ی،فأَقُولُ: يارَبِّ أَصْحَابِ }  ح:فَأَقُول کَما قَـالَ الْعَبْـدُ الصـَّ

 [ 668،  667لمائـدة : ] ا } العَزِيـز الحَکـيمُ {  ه:إِلَى قولِـ وکُنْتُ عَلَيْهمْ شَهيداً ما دُمْتُ فِيهمْ { 

 ه.متفقٌ علي «إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مرْتَدِّينَ عَلَى أَعقَابِهِمْ مُنذُ فارَقْتَهُمْ  ی:فَيُقَالُ لِ
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -615

ای مـردم در ميان ما برای موعظه برخاسته بود، فرمـود:  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

ما پای برهنه تن برهنه و ختنه ناشده بحضور خداوند محشور می شويد )چنانکه آغاز کـرديم ش

( 613اول آفرينش را ديگر باره کنيم آفرينش را وعدهء الزم بر ما هر آينه ما کننده ايم. انبيـاء: 

آگاه باشيد اولين کسيکه از مردم در روز قيامت پوشانده می شـود ابـراهيم عليـه السـالم مـی 

شد. آگاه باشيد همانا مردانی از امت من آورده شده و بطرف دوزخ سوق داده خواهند شد، من با

می گويم: خدايا اصحابم! گفته می شود تو نميدانی بعد از تو چه انجام داده اند؟ من هـم ماننـد 

بندهء صالح که می گويد، می گويم )من شاهد شان بودم تا لحظه ايکه با ايشان بـودم. مائـده: 

برايم گفته می شود: آنها از لحظه ايکه تـو } العَزِيز الحَکيمُ {. تا فرمودهء خداوند  668و  667

 از آنها جدا شدی عقبگرد کردند و دوباره منحرف شدند.
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نَهَى رسـولُ  قال: ه،رضی اللَّه عن ل،مُغَفَّ بنِ اللَّهِ عبدِ سعيدٍ أَبِی عَنْ  ر:الْحَادِی عَشَ -611

 ن،الْعَـيْوَإِنَّهُ يَفْقَأُ  و،الْعَدُوال يَنْکَأُ  د،إِنَّهُ ال يقْتُلُ الصَّيْ»  قال:عَن الخَذْفِ و م، عَلَيْهِ وسَلَّاللَّه صَلّى اهللُ

 ه.متفقٌ علي «ويَکْسِرُ السِّنَّ 

لَّم إِنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَ قال:فَنَهَاهُ و ف،وفی رواية : أَنَّ قريباً البْنِ مُغَفَّلٍ خَذَ يْـهِ وسـَ

أُحَدِّثُکَ أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال:ثُمَّ عادَ ف «إِنَّهَا ال تَصِيدُ صَيْداً »  قال:نَهَى عن الخَذْفِ و

 ا.؟ ال أُکَلِّمُکَ أَبدف،ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِ ه،نَهَى عَنْ م،وسَلَّ
 

 شده که گفت: روايت اهلل عنه یرضز ابو سعيد عبد اهلل بن مغفل ا -611

از زدن سنگريزه بانگشت منع کردند. فرمودند: آن شکار  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 را نکشته و دشمن را بقتل نمی رساند، ولی چشم را کور کرده و دندان را می شکند.

سـنگريزه هـا را پرتـاب  اهلل عنـه یرضو در روايتی آمده که يکی از نزديکان ابن مغفل 

از زدن سـنگريزه بانگشـت  اهلل عليه وسـلم یرسول اهلل صلوی را نهی نموده گفت: نمود، و او 

منع نموده و فرمود: آن شکاری را صيد نمی کند. آن شخص دوباره سنگريزه را پرتاب نمـود. او 

روايت می کنم که او ازين کار نهی نموده است  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: من بتو از 

 ره سنگريزه پرتاب می کنی، هرگز با تو حرف نخواهم زد.و تو باز دوبا
 

يُقَبِّـلُ  ه،ه عنـرضـی اللَّـ ب،رَأَيْـتُ عُمَـرَ بـنَ الخطـا قـال:وعنْ عابسِ بن ربيعةَ  -617

اللَّـه ولَوْال أنِّی رأَيْـتُ رسـولَ  ر،إِنی أَعْلَمُ أَنَّکَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وال تَضُ ل:ويَقُو األَسْوَدَ يَعْنِی الْحَجَرَ

 ه.. متفقٌ عليک.يُقَبِّلُکَ ما قَبَّلْتُ م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عابس بن ربيعه  -617

را ديدم در حاليکه حجر االسود را بوسه می زد و ميگفت:  اهلل عنه یرضعمر بن الخطاب 

اهلل عليـه  یرسول اهلل صـله نمی ديدم که ميدانم که تو سنگی، سود و زيان نمی رسانی و هرگا

  تو را بوسه می زد، ترا بوسه نمی زدم. وسلم 
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و لزوم پيروی و اطاعت از خدا  و آنچه آنکه به اين وجوب  باب -67

 کار دعوت شود امر به معروف و نهی از منکر
 

فِيمَا َشجَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ الَ يَجِدُواْ ِفی فَالَ َورَبِّکَ الَ يُؤْمُِنونَ حَتَّىَ ُيحَکِّمُوکَ  قال اهلل تعالی: }

 15النساء:  أَنفُسِهِْم حَرَجاً مِّمَّا َقضَْيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَْسلِيماً{

إِنَّمَا کَاَن قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوِلهِ لِيَحُْکمَ بَيْنَهُمْ َأن يَقُولُوا  و قال تعالی:}

 56النور:  نَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتِکَ ُهمُ الْمُفْلُِحونَ{سَمِعْ
 

خداوند می فرمايد: پس قسم به پروردگارت که ايشان مسلمان نباشند، تا ترا داور کنند 

در اختالفی که ميان ايشان واقع شد و باز نيابند در دل خويش از آنچه حکم فرمـودی دلتنگـی 

 15داری. نساء: ای را و قبول کنند آنرا با فرمانبر

و ميفرمايد: همانا سخن مؤمنان آنست که چون بسوی حکـم خـدا و رسـولش خوانـده 

شوند تا حکم کند در ميان شان بر اينکه گويند شنيديم و فرمانبرداری نموديم اين جمـاع حقـا 

 56رستگارند. نور: 
 

 م:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّلَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رسولِ  قال: ه،عن أَبِی هريرة رضی اللَّه عن -618

} للَّهِ ما فی السَّمواتِ وَمَا فِی األرض وإن تبدوا مافِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفـوهُ يُحاسـبْکُمْ بِـهِ اللَّـه{   

لَّـه فأَتوْا رسـول ال م،اشْتَدَّ ذلکَ عَلَى أَصْحابِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ [ 283اآلية ]البقرة  

 ق:أَیْ رسولَ اللَّه کُلِّفَنَا مِـنَ األَعمـالِ مَـا نُطِيـ ا:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، ثُمَّ برَکُوا عَلَى الرُّکَب فَقالُو

لّى ا.الصَّالَةَ وَالْجِهادَ وَالصِّيام وَالصَّدقةَ ، وَقَدَ أُنْزلتْ عليْکَ هَذِهِ اآليَةُ وَال نُطِيقُهَ  قالَ رسولُ اللَّه صـَ

 ا:بَلْ قُولـو ا؟سَمِعْنَا وَعصينَ م:أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولوا کَمَا قَالَ أَهْلُ الْکِتابَين مِنْ قَبْلکُ» م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

نتهُ م،فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَو «سمِعْنا وَأَطَعْنَا غُفْرانَک رَبَّنَا وَإِلَيْکَ الْمصِيرُ  زلَ اللَّـه أَنَـ م،وَذَلقَتْ بِهَا أَلْسـِ

} آمنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِليْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤمِنونَ کُلٌّ آمنَ بِاللَّـه وَمالئِکَتِـهِ وکُتبِـه  ا:تَعَالَى فی إِثْرهَ

فَلَمَّا فعَلُـوا   { يرُوَرُسُلهِ ال نُفرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِ وَقالوا سمعْنَا وَأَطعْنا غُفْرَانکَ رَبَّنَا وَإِلَيْکَ الْمَص

بتْ  ل:ذلک نَسَخَهَا اللَّه تَعَالَى ، فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَ عَهَا لَهَـا مَـا کَسـَ } ال يُکلِّفُ اللَّه نَفْسـاً إِالَّ وُسـْ

راً } رَبَّنَ نَعَمْ  قال:  رَبَّنَا ال تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا { ت،وَعَلَيْهَا مَا اکْتَسَب ا وَال تَحْمِلْ عَلَيْنَـا إِصـْ

} واعْفُ  نَعَمْ قال: } رَبَّنَا وال تُحَمِّلْنَا مَاال طَاقَةَ لَنَا بِهِ {  قَالَ: نعَمْ کَمَا حمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا {

 م.رواه مسل م.نعَ قال:افِرينَ { عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْت مَواْلنَا فانْصُرنَا عَلَى الْقَومِ الْکَ
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 شده که گفت:اهلل عنه روايت  یاز ابو هريره رض -618

} للَّهِ ما فی السَّمواتِ وَمَـا فِـی اين آيه ناز شد:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون بر 

ر اصحاب کرام سخت ب 283:بقرة  األرض وإن تبدوا مافِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفوهُ يُحاسبْکُمْ بِهِ اللَّه{

آمده به زانو افتاده و گفتند: يا رسـول  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو دشوار آمد. پس بحضور 

فرمود: آيا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاهلل ما باعمالی مکلف شده ايم و ماطاقت آنرا نداريم. 

يم و نافرمـانی کـرديم؟ بلکـه می خواهيد مثل اهل دو کتابی که پيش از شما بودند بگوئيد شنيد

بگوئيد شنيديم و اطاعت کرديم، پروردگارا از تو آمرزش می طلبيم و مرجع ما بسوی تو اسـت. 

آنها هم اين دعا را کردند و چون مردم آنرا خواندند و زبانهايشان بآن عادت يافت، خداونـد بـه 

رَبِّهِ وَالْمُؤمِنونَ کُلٌّ آمنَ بِاللَّه وَمالئِکَتِـهِ وکُتبِـه  : } آمنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِليْهِ مِنْتعقيب آن فرمود

 285بقره:  وَرُسُلهِ ال نُفرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِ وَقالوا سمعْنَا وَأَطعْنا غُفْرَانکَ رَبَّنَا وَإِلَيْکَ الْمَصيرُ {.

} ال يُکلِّـفُ اللَّـه رمـود: چون آنرا انجام دادند خداوند آنرا نسخ نمود و اين آيه را نـازل ف

 خداونـد  رَبَّنَا ال تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَـا { ت،نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبتْ وَعَلَيْهَا مَا اکْتَسَب

 بر هم بديهايش و او خود بسود کس هر نيکيهای او، توانائی بقدر مگر نکند، تکليف را هيچکس

 ست، پروردگارا مارا بر آنچه بفراموشی يا به خطا کرده ايم مؤاخذه مکن.او خود زيان

}رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّـذِينَ مِـنْ  خداوند فرمود: بلی، اجابت کردم. 

} ار. فرمود: بلی گارا تکليف گران طاقت فرسا چنانکه بر پيشينيان نهادی بر ما مگذپرورد{ قَبْلِنَا

} پروردگارا بار تکليف فوق طاقت ما را بدوش منه. فرمود: بلی  رَبَّنَا وال تُحَمِّلْنَا مَاال طَاقَةَ لَنَا بِهِ {

و بيامرز و ببخش گناه مـا واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْت مَواْلنَا فانْصُرنَا عَلَى الْقَومِ الْکَافِرينَ { 

بر ما رحمت فرما تنها سلطان و يار و ياور ما توئی، ما را بر )مغلوب کـردن( گـروه کـافران را و 

 ياری فرما. فرمود: بلی.

ابهامی  { ..ل.}آمنَ الرَّسُوت که این آیه سش: ابو هریره و غیر او این را نسخ شمرده اند و مراد شان این

 و ب رده می ان از داشت وجود  وْ تُخْفوهُ يُحاسبْکُمْ بِهِ اللَّه{} وإن تبدوا مافِی أَنْفُسِکُمْ أَرا که در آیهء اولی 
 نس خ ص الح س لف را این مثل و است شده گرفته آن بر تصمیم که است عزائمی اولی آیهء از مراد که داشته، بیان
 .نامیدند می

ان تص میم ( می گوید: عزم هائی که بد 77٦ – 774حافظ ابن رجب در کتاب )جامع العلوم والحکم صفحه 
 اتخاذ شده و در نفس انسانی واقع و دوام می آورد و صاحبش با آن لزوم پیدا می کند دو نوع است:



 147 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

حق تعالی یا نبوت یا بعثت و ج ز آن از یکی آنکه عملی باشد مستقل از اعمال دلها، مثل شک در وحدانیت 
شخص مورد مجازات قرار گرفته و ب ا ای ن اموری که کفر بحساب می رود و اعتقاد تکذیب آن که در تمام این امور 

کارها کافر یا منافق بحساب می رود و دیگر گناهانی که به دل ارتباط دارد به این قسم ملحق می شود مثل محبت 
آنچه خداوند آن را زشت می دارد و کینه و بغض با آنچه خدا دوست می دارد، کبر، خویشتن بینی، حسد وگمان ب د 

 .بر مسلمان بدون دلیل

نوع دوم: آنچه از اعمال قلبی نبوده و از اعمال جوارح بحساب می رود مثل زن ا و دزدی و ب اده نوش ی، آدم 
کشی و قذف و امثال آن که هر گاه انسان بر آن اصرار ورزد و اثری آن در خارج آشکار نشود، شخص در براب ر  آن 

ن و متکلمین است و استدالل جسته اند به فرم ودهء مورد مؤاخذه قرار می گیرد و این رأی بسیاری از فقها و محدثی
   22٦بقره:  }وَلَکِنْ يُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {او تعالی 

)االثم ما حاک فی صدرک و کرهت ان یطلع علیه الناس(.  اهلل علیه وسلم یرسول اکرم صلو مثل فرمودهء 
را )ان اهلل تجاوز المتی عما حدثت به انفسها م الم ت تکم ب ه او تعم ل( ب ر  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلفرمودهء 

شود حمل کرده اند و گفته اند: آنچه را بنده پنهان دارد و دلش بر آن مصمم باشد از کس ب  یخطراتی که عارض م
 و عملش بحساب می رود و در مورد آن عفو نمی شود.
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 ها و کارهای نوپيدادر منع از بدعت باب  -68
 

 32يونس:  فَمَاذَا َبعْدَ الْحَقِّ ِإالَّ الضَّالَلُ{ قال اهلل تعالی: }

 38األنعام: و قال تعالی: } مَّا َفرَّطْنَا فِی الکِتَابِ مِن شَیْءٍ{ 

 59النساء:  و قال تعالی: } فَِإن تَنَازَعْتُمْ فِی َشیْءٍ َفرُدُّوهُ إَِلى اللِّه وَالرَّسُولِ{

 یِ الکِتَابِ َوالسُّنَّةِ أ

قال تعالی: } وَأَنَّ َهـذَا ِصرَاطِی مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوُه وَاَل تَتَّبِعُوْا السُُّبلَ فَتَفَرَّقَ بِکُْم عَن  و

 653األنعام:  سَبِيلِهِ{

آل  ْغفِرْ لَکُمْ ُذنُوبَُکمْ{و قال تعالی: } قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّوَن اللّهَ فَاتَِّبعُوِنی يُحْبِبْکُمُ الّلهُ وَيَ

 36عمران: 

 وَاآلیاتُ فی البَابِ کَثیرة  مَعلُومَة  .
 

 32خداوند می فرمايد: چيست بعد از حق بجز گمراهی. يونس: 

 38در آيهء ديگر چنين آمده: هيچ چيزی را در کتاب فرو نگذاشتيم. انعام: 

دا و رسول او باز گردانيد. )يعنی و ميفرمايد: اگر در مورد چيزی منازعه کرديد آن را بخ

 59کتاب و سنت( نساء: 

و ميفرمايد: هر آينه اين راه راست من است. پس از آن پيروی کنيد و پيروی مکنيد 

 653راههای ديگر را که اين راهها جدا کنند شما را از راه خدا. انعام: 

دوست می داريد از  بگو اگر شما خدا را اهلل عليه وسلم یمحمد صلو هم می فرمايد: ای 

 36من پيروی کنيد همانا خداوند شما را دوست می دارد و می آمرزد گناهان شما را. آل عمران: 
 

لَّ ا،عن عائشةَ ، رضی اللَّه عنه -619 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ مـنْ »  م:قالت قال رسولُ اللَّه صـَ

 ه.تفقٌ عليم «أَحْدثَ فی أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ 

 . «مَنْ عَمِلَ عمَالً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو ردٌّ »  م:لمسل رواية وفی 
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز عايشه  -619
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چيزی را بياورد که از  "دين ما"فرمود: کسيکه در اين امر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آن نيست مردود است. 

آمده که: کسيکه عملی انجام دهد که دين ما آن را تأييد نکند، مردود در روايتی از مسلم 

 است.

ش: یعنی آنکه در اسالم چیزی را بوجود آورد که از آن نیست و اصلی از اصول اسالم بدان گ واهی نده د، 
ن وان پس آن مردود بوده و بدان توجه نمی شود، واین حدیث اصلی از اصول دین بشمار می رود و الزم است که بع

 اصلی در ابطال امور بدعی و محدث در تشهیر آن اقدام شود.
 

لَّ قال: ه،رضی اللَّه عن ر،وعن جاب -671 إِذَا خَطَـب  م،کان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

بَّحَکُ» ل:حتَّى کَأَنَّهُ مُنْـذِرُ جَـيْشٍ يَقُـو ه،وَاشْتَدَّ غَضَب ه،وعَال صوْتُ ه،احْمرَّتْ عيْنَا اکُمْ صـَ  «مْ ومَسـَّ

 د،أَمَّا بَعْ»  السبَابَةِ ، وَالْوُسْطَى ، وَيَقُولُ: ه،وَيَقْرنُ بين أُصْبُعَيْ «بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعةُ کَهَاتيْن »  ل:وَيقُو

لَّ ه،فَإِنَّ خَيرَ الْحَديثَ کِتَابُ اللَّ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ رَّ م،وخَيْرَ الْهَدْى هـدْیُ مُحمِّـد صـَ األُمُـورِ  وَشـَ

 ه،مَنْ تَـرَک مَـاال فأَلهْلِـ ه.أَنَا أَوْلَى بُکُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِ»  ل:ثُمَّ يقُو «مُحْدثَاتُهَا وکُلَّ بِدْعَةٍ ضَاللَةٌ 

 م.رواه مسل «وَمَنْ تَرَکَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً، فَإِلیَّ وعَلَیَّ 

 حَدِيثُهُ السَّابِقُ فی بابِ الْمُحَافَظةِ عَلَى السُّنَّةِ. ه،وعنِ الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ ، رضی اللَّه عن
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز جابر  -671

خطبه می خواندند، چشمانشان سـرخ گشـته،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهنگاميکه 

و صدايشان بلند شده و سخت غضبناک می شدند که گويی ايشان بيم دهندهء يک لشکر است 

می گويد: دشمن صبح بر شما حمله می آورد بر شما شبيخون می زند و ميفرمود: من برانگيخته 

شدم در حاليکه ميان من و قيامت مانند اين دو است و انگشـت سـبابه و وسـط خـود را بهـم 

سـت و ا مربوط و پيوسته می ساخت و می فرمود: اما بعد هر آينه بهتـرين سـخن کتـاب خـدا

راه هدايت محمدی است و بدترين امور آن است که نوپيدا باشد، هر امـری  بهترين راه هدايت

نوپيدا گمراهی است. سپس ميفرمود: من به هر مسلمان از جانش برترم، کسی که مالی بگذارد 

 از خانواده اش است و کسيکه قرض و يا عيالی را بگذارد، پس از من و بر من است.

 

 بدی را اساس نهد در مورد کسی که روش نيک ياباب  -69
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 قال اهلل تعالی: } وَالَِّذينَ يَقُولُوَن رَبَّنَا َهبْ لََنا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرََّة أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا 

 74الفرقان:  {74لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}

 73ء: األنبيا وَجَعَلْنَاُهمْ أَِئمَّةً يَهْدُونَ بِأَْمرِنَا{ و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: کسانيکه می گويند ای پروردگار ما ببخش برای ما از زنها و فرزندان 

 74روشنی چشم و بگردان ما را پيشوای پرهيزگاران. فرقان: 

 73و هم می فرمايد: گردانيديم آنها را پيشوايانی که به امر ما رهبری می کردند. انبياء: 
 

دْر النَّهـارِ عِنْـد  قال: ه،رضی اللَّه عن ه،بنِ عبدِ اللَّ جَرير عَمروٍ أَبَی عَنْ -676 کُنَّا فـی صـَ

يوفِ  ء.رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَجاءهُ قوْمٌ عُـرَاةٌ مُجْتـابی النِّمـار أَو الْعَبـا مُتَقلِّـدی السـُّ

لِما رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقة ،  م،عَلَيْهِ وسَلَّفَتمعَّر وجهُ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ  ر،بل کلهم مِنْ مُض م،عامَّتُه

}يَا أَيُّهَا الناسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الـذی   قال:فَ ب،فَصلَّى ثُمَّ خَط م،فَأَمر بالالً فَأَذَّن وأَقَا ج،فدخلَ ثُمَّ خر

، وَاآليةُ األُخْرَى الَّتِـی فـی  رَقِيباً{} إِنَّ اللَّه کَانَ عَليْکُمْ  إِلَى آخِرِ اآلية: خلقکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍ { 

تَصدٍََِِّق رَجُلٌ مِنْ دِينَـارِهِ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ{   ر:آخر الْحشْ

ارِ  بِشقِّ تَمْرةٍ فَجَاءَ وَلوْ قال:مِنْ دِرْهَمهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاع بُرِّه مِنْ صَاعِ تَمرِه حَتَّى  رَجُلٌ مِنْ األَنْصـَ

 ب،ثُمَّ تَتابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ کَوْميْنِ مِنْ طَعامٍ وَثيا ت،بَلْ قَدْ عَجز ا،بِصُرَّةٍ کادتْ کَفُّهُ تَعجزُ عَنْهَ

لّى اهللُ يَتهلَّلُ کَأَنَّ م،حتَّى رَأَيْتُ وجْهَ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ هُ مذْهَبَةٌ ، فقال رسولُ اللَّـه صـَ

مَنْ سَنَّ فی اإلِسْالم سُنةً حَسنةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وأَجْرُ منْ عَملَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِـنْ غَيْـرِ »  م:عَلَيْهِ وسَلَّ

ليه وِزْرها وَوِزرُ مَـنْ عَمِـلَ ومَنْ سَنَّ فی اإلِسْالمِ سُنَّةً سيَّتةً کَانَ عَ ء،أَنْ ينْقُصَ مِنْ أُجُورهِمْ شَی

 م.رواه مسل «بِهَا مِنْ بعْده مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزارهمْ شَیْءٌ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابی عمرو جرير بن عبد اهلل  -676

بـوديم کـه ناگـاه گروهـی خـدمتش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما در اول روز نزد 

ند که برهنه بوده و عباهای پشمی خط داری که از قسمت سر پـاره مـی  شـد، پوشـيده رسيد

رسـول بودند. شمشيرهای شان در غالف بود، عموم شان و بلکه همه شان از قوم مضر بودنـد. 

از گرسنگی ايکه بايشان ديد حالشان دگرگون شده بخانـه در آمـد و  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

ل دستور دادند و او اذان داده و اقامت گفـت، سـپس نمـاز گـزارده و خطبـه باز برآمده و به بال
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خوانده فرمودند: ای مردم از پروردگار تان بترسيد، خـدايی کـه همـهء شـما را از يـک نفـس 

 "همانا خداوند مراقب و نگهبان شما است. ". تا آخر آيه که .آفريد.

و ايمان آورديد از خدا بترسيد  ای کسانيکه "و آيهء ديگری که در آخر سورهء حشر است 

بايد صدقه بدهد مرد از دينارش  "بايد بنگرد هر نفس بآنچه برای فردايش پيش فرستاه است.

از درهمش، از لباسش، از پيمانهء گندم و خرمايش، حتی فرمود: اگرچه نـيم دانـهء خرمـا هـم 

عاجز شود، بلکه عـاجز  باشد. بعد مردی از انصار هميانی آورد که نزديک بود دستش از حمل آن

شده بود. پس مردم به تعقيب همديگر آمدند بحدی که دو انبار از طعام و لباس جمـع شـد تـا 

رسول اهلل همچون طال می درخشيد. بعد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاينکه ديدم که چهرهء 

گـذارد، بـرای  فرمود: کسيکه در اسالم روش و طريقهء نيکويی را اساس اهلل عليه وسلم  یصل

اوست مزد آن و مزد کسی که بعد از او آن کار را انجام دهد، بدون اينکه از مزد شان چيزی کم 

شود. و کسی که در اسالم روش و طريقهء بدی را اساس گذارد، بر وی گنـاه آن اسـت و گنـاه 

 کسی که بعد از وی مرتکب آن می شود، بدون اينکه از گناهان شان چيزی کم شود.
 

لـيس مِـنْ »  قـال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَنَّ عنه اللَّه رضی مسعودٍ ابن وعن -672

متفـقٌ  «نفْسٍ تُقْتَلُ ظُلماً إِالَّ کَانَ عَلَى ابنِ آدمَ األوَّلِ کِفْلٌ مِنْ دمِهَا ألَنَّهُ کَان أَوَّل مَنْ سَنَّ الْقَتْـلَ 

 عليه.
 

 روايت است که: عنهاهلل  یرضاز ابن مسعود  -672

فرمود: هيچ کسی مظلومانه کشته نمی شود، مگـر اينکـه بـر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

فرزند اول آدم عليه السالم نصيبی از خون آنست، زيرا او اولين کسی بود که کشـتن را اسـاس 

 گذارد.
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 راهنمائی به خير ودعوت به هدايت يا گمراهی باب  -21
 

 87القصص:  وَادْعُ إِلَى رَبِّکَ {قال اهلل تعالی: }

 625النحل:  ادُْع إِلِى سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِکَْمةِ وَاْلمَوْعِظَِة الْحَسَنَةِ{ و قال تعالی: }

 2المائدة:  وََتعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى{و قال تعالی: }

 614آل عمران:  الَْخيْرِ { وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدُْعوَن إِلَى و قال تعالی: }
 

 87خداوند می فرمايد: بخوان بسوی پروردگارت. قصص: 

 625و هم می فرمايد: بخوان براه پروردگارت به علم و موعظهء نيک. نحل: 

 2و هم می فرمايد: در نيکوکاری و تقوی با همديگر همکاری کنيد. مائده: 

ارهای خير و پسنديده دعوت کنند. آل و هم می فرمايد: بايد باشد از شما گروهی که به ک

 614عمران: 
 

قال رسول اللَّه صَلّى  قال:وعن أَبِی مسعودٍ عُقبَةَ بْن عمْرٍو األَنْصَارِیِّ رضی اللَّه عنه  -673

 م.رواه مسل «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلهُ مثلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضبه بن عمرو انصاری بدری از ابو مسعود عق -673

فرمود: آنکه به کار خير رهنمايی کند، برای او مانند مـزد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 انجام دهندهء آن داده می شود.
 

مـنْ دَعَـا » قال:سَلَّم وعن أَبِی هريرة رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ و -674

ومَـنْ دَعَـا إِلَـى  ا،إِلَى هُدًى کَانَ لَهُ مِنَ األَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ منْ تَبِعَهُ ال ينْقُصُ ذلِکَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْت

 واه مسلم.ر «ضَالَلَةٍ کَانَ عَلَيْهِ مِنَ اإلِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ال ينقُصُ ذلکَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْتاً 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -674

فرمود: آنکه بدعوتی هدايت کند، درست مزد آنکه را کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

از وی پيروی کند، در می يابد، بدون اينکه از مزدش چيزی کاسته شود. و آنکه بگمراهی دعوت 
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از وی پيروی کردند واين  امر از گناه شان چيزی نمـی  کند، بر وی گناهيست مثل گناهان آنانکه

 کاهد.
 

لّى اهللُ  -675 وعن أَبی العباسِ سهل بنِ سعدٍ السَّاعِدِیِّ رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صـَ

ولَ ه،ألعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُالً يَفْتَحُ اللَّه عَلَى يَدَيْ»  ر:عَلَيْهِ وسَلَّم قال يَوْمَ خَيْبَ  ه،يُحـبُّ اللَّـه ورسـُ

فَلَمَّا أصـبحَ النَّـاسُ غَـدَوْا عَلَـى  ا.فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوکونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَ «وَيُحبُّهُ اللَّه وَرَسُولُهُ 

 ل:فَقي « ب؟نُ أَبی طالأَيْنَ علیُّ ب»  فقال: ا،کُلُّهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْطَاهَ م:رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ه،فَأُتِی بِ «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ »  قال: يا رسولَ اللَّه هُو يَشْتَکی عَيْنَيْه فَبَصقَ رسولُ اللَّه صـَ

رضـی اللَّـه  فأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فقال علـیٌّ ع،فَبَرأَ حَتَّى کَأَنْ لَمْ يَکُنْ بِهِ وَج ه،وَدعا لَ ه،وسَلَّم فی عيْنيْ

انْفُذْ عَلَى رِسلِکَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحتِهِمْ، ثُـمَّ »  قال:فَ ا؟يا رسول اللَّه أُقاتِلُهمْ حَتَّى يَکُونُوا مِثْلَنَ ه:عن

ه بِـکَ رَجُـالً فَواللَّه ألَنْ يَهْدِیَ اللَّ ه،وَأَخْبرْهُمْ بِمَا يجِبُ مِنْ حقِّ اللَّه تَعَالَى فِي م،ادْعُهُمْ إِلَى اإلِسْال

 متفقٌ عليه. «وَاحِداً خَيْرٌ لَکَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد الساعدی  -675

در روز خيبر فرمود: اين پرچم را فردا بدست مردی مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خدا و رسول را دوست می دارد و خدا و رسول هم که  دهم که خداوند بدستهای او فتح می آورد

سپری کردنـد کـه بـه کـدام شـان داده او را دوست می دارند. مردم شب شانرا باين صحبت 

آمدند در حاليکه هـر يکشـان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخواهد شد، چون صبح کردند نزد 

 کجاست؟ اميد داشت تا پرچم باو داده شود، فرمود: علی بن ابی طالب

 گفته شد: يا رسول اهلل چشمان او درد می کند.

لعاب دهنش را به  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلفرمود: دنبالش بفرستيد. او را آوردند، 

چشمان او ماليده و در حقش دعا کرد و صحت يافت، گويی کـه اصـالً دردی نداشـته باشـد و 

 پرچم را باو داد.

 ول اهلل با آنها بجنگم تا مثل ما باشند؟گفت: يا رس اهلل عنه یرض یعل

فرمودند: براهت ادامه بده تا به منطقهء شان فرود آيی و بعداً آنان را بـه اسـالم دعـوت 

کن و خبر ده آنها را به حقوقی که خداوند بر آنها درين مورد الزم ساخته. سوگند بخدا کـه اگـر 

 های سرخ بهتر است.خداوند بوسيله ات يک مرد را هدايت کند برايت از شتر
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ولَ اللَّـه إِنِّـی أُرِيـد الْغَـزْوَ  قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه أَنْ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ  -671 يا رسـُ

إِنَّ رسـولَ  قـال:فَأَتَـاهُ ف «ائْتِ فاُلناً فإِنه قَدْ کانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ »  قال: ه؟ولَيْس مَعِی مَا أَتجهَّزُ بِ

يا فاُلنَـةُ أَعْطِيـهِ  قال:ف ه،أَعْطِنی الذی تجَهَّزْتَ بِ ل:عَلَيْهِ وسَلَّم يُقْرئُکَ السَّالمَ وَيَقُو اللَّه صَلّى اهللُ

 م.رواه مسل ه.فَواللَّه ال تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْتاً فَيُبَارَکَ لَکِ فِي ا،وال تحْبِسِی مِنْهُ شَيْت ه،الذی تجَهَّزْتُ بِ
 

 وايت است که:اهلل عنه ر یاز انس رض -671

جوانی از قبيلهء اسلم گفت: يا رسول اهلل می خواهم جهاد کنم و آنچه کـه بايـد خـود را 

 بوسيلهء آن مجهز کنم در اختيار ندارم.

فرمود: نزد فالنی برو که خود را آماده کرده بود، ولی مريض شد. او بنزد وی رفتـه گفـت 

رساند و می گويد وسايلی که خود را بـه آن  بر تو سالم می اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکه: 

مجهز کرده بودی بمن ده. او گفت: ای فالنی! وسائلی که خود را با آن مجهز کرده بـودم بـه او 

ده و چيزی از آنرا نگه مدار بخدا سوگند هيچ چيزی از آن را نگه نميداری که بعد برای تو در آن 

 برکت نهاده شود.

 

 

 ری و پرهيزگاریبر نيکو کاباب تعاون  -26
 

 2المائدة:  وَتَعَاوَُنواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى{قال اهلل تعالی: }

{ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 2{ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ}6وَالْعَصِْر} و قال تعالی: }

 3 - 6صر: الع {3وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وََتوَاَصوْا بِالصَّبْرِ}
 

 2خداوند می فرمايد: با هم بر نيکوکاری و تقوی همکاری و تعاون نماييد. مائده: 

و هم می فرمايد: سوگند به عصر و زمانه، هر آينه انسان در زيانکاری است، مگر 

  3 – 6کسانيکه ايمان آورده و عمل صالح و همديگر را بحق و صبر توصيه کردند. عصر: 
 

إنَّ النَّاسَ أَوْ أکثَرهم فی غفلة عن تدبر  ه:کالماً معنا -رَحِمَهُ اهلل  -عی قَالَ اإلمام الشاف

 .هذِهِ السورة
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 امام شافعی رحمه اهلل گفته: هر آینه همهء مردم یا اکثر شان از تفکر و تدبر در این سوره غافل اند.
 

ولُ اللَّـه  ال:قـعن أَبی عبدِ الرحمن زيدِ بن خالدٍ الْجُهَنیِّ رضیَ اللَّه عنه  -677 قَـالَ رَسـُ

مَنْ جهَّزَ غَازِياً فی سَبِيلِ اللَّه فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فی أَهْلِهِ بِخَيْـرٍ فَقَـدْ  م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ه.متفقٌ علي «غَزَا
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابوعبد الرحمن زيد بن خالد جهنی  -677

فرمود: هر کس رزمنده ای را در راه خدا ساز و برگ دهد،  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

در واقع جهاد کرده است. و آنکه بوجهی پسنديده سرپرستی فاميل غازيی را بنمايـد، در واقـع 

 جهاد کرده است.
 

لَّ وعن أَبِی سعيدٍ الخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ -678 بَعَـثَ  م،وسـَ

 رواه مسلم. «لِيَنْبعِثْ مِنْ کُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَاألَجْرُ بَيْنَهُمَا »  قال:بَعْثاً إِلى بَنی لِحيانَ مِنْ هُذَيْلٍ ف
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوسعيد الخدری  -678

يلهء هذيل فرسـتاده فرمودنـد: هيتتی را به بنی لحيان قب اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بايد از هر دو نفر يکی برای جهاد برانگيخته شود و مزد ميان هردو باشد.
 

لَّم لَقِـیَ رکْبـاً  -679 وعن ابنِ عباسٍ رضی اللَّه عنهما أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

فَرَفَعَـتْ إِلَيْـهِ  «رسولُ اللَّه» قال: ت؟مَنْ أَنْ ا:قَالُوفَ ن،المُسْلِمُو ا:قالُو « م؟مَنِ الْقوْ»بالرَّوْحَاءِ فقال: 

 م.رواه مسل «نَعمْ وَلَکِ أَجْرٌ »  قال: ج؟أَلَهَذَا حَ ت:امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَ
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که: -679

سـت نزديـک چند سواری را در روحـاء )اسـم جـايی ا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 مدينه( مالقات نموده فرمودند: از کدام گروه اند؟

 گفتند: مسلمانيم.

 آنان گفتند: تو کی هستی؟

بلنـد کـرده  اهلل عليه وسـلم یآنحضرت صلفرمود: رسول اهلل! بعداً زنی کودکی را بسوی 

 گفت: آيا بر اين حجی است؟
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 فرمود: بلی. و برای تو پاداش داده می شود.
 

 عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّهُ قـال: ه،بِی موسى األَشْعَرِیِّ رضیَ اللَّهُ عنوَعَنْ أَ -681

هُ فَيَدْفَعُـهُ إِلـى  ا،فَيُعْطِيهِ کَاماِلً مَوفَّر ه،الخَازِنُ المُسْلِمُ األَمِينُ الذی يُنَفِّذُ ما أُمِرَ بِ»  طَيِّبَةً بِـهِ نَفْسـُ

 ه.متفقٌ علي «دُ المُتَصَدِّقَيْنِ الذی أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَ
 

روايت شده کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل، از اهلل عنه یرضابو موسی اشعری از  -681

فرمود: خزانه دار امين مسلمان کسيست که آنچه بدان دستور داده شود، اجرا مـی کنـد و آنـرا 

يت خاطر می پـردازد، يکـی از کامل و تمام می دهد به کسی که بدادن آن باو امر شده و با رضا

 دو صدقه دهنده است.

 

 

 ت و خير انديشینصيحباب  -22
 

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوَن إِخْوٌَة فَأَصْلُِحوا بَيْنَ أَخَوَيُْکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَُّکْم ُترْحَمُونَ{ قال اهلل تعالی: }

  61الحجرات: 

 12األعراف:  وَأَنصَحُ لَُکمْ{}  :لسالمعليه اوَقالَ تَعَالَى : إخباراً عن نوحٍ 

 18األعراف:  وَأَنَاْ لَکُمْ نَاِصحٌ أَمِينٌ{ } :عليه السالموعن هود 
 

 61خداوند می فرمايد: همانا مؤمنان برادرند. حجرات: 

و هم می فرمايد: در حاليکه از نوح عليه السالم خبر می دهد، و نصيحت می کنم شما را. 

 12اعراف: 

 .18عليه السالم: و من برای شما نصيحت گری امين می باشم. اعراف:  و از هود
 

عن أَبِی رُقيَّةَ تَميمِ بنِ أَوْس الدَّارِیِّ رضی اللَّه عنه أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  ل:فَاألَوَّ -686

کِتَابِهِ ولِرسُولِهِ وَألَئمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَـامَّتِهِمْ للَّه وَلِ» قَالَ  ن؟لِمَ ا:قُلْنَ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ »  وسَلَّم قَالَ:

 م.رواه مُسْل «
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو رقية تميم بن اوس داری  -686

 فرمود: دين عبارت از نصيحت و خير انديشی است.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 گفتند: برای چه کسی؟

ابش و رسولش وبرای پيشـوايان مسـلمانها، وبـرای همـهء فرمود: برای خدا و برای کت

 مسلمين.
 

بَايَعْتُ رَسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:عَنْ جرير بْنِ عبدِ اللَّه رضی اللَّه عنه  ی:الثَّان -682

 ه.علي متفقٌ م.وسَلَّم عَلى : إِقَامِ الصَّالَةِ ، وإِيتَاءِ الزَّکَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِکلِّ مُسْلِ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز جرير بن عبد اهلل  -682

بر ادای نماز و دادن زکات و نصيحت برای هر مسلمان  اهلل عليه وسلم یصلبا رسول اهلل 

 بيعت نمود.
 

لَّم  ث:الثَّال -683  الَ يُـؤْمِنُ»  قـال:عَنْ أَنَس رضی اللَّه عنه عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «أَحَدُکُمْ حَتَّى يُحِبَّ ألَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -683

فرمود: مؤمن شمرده نمی شود يکی از شما تا دوست داشـته  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

  باشد برای برادرش آنچه را برای خويش دوست می دارد.

 

 

 

و کارهای  منکراز نهی  و و کارهای پسنديده معروفه مر باباب  -23

 زشت
 

وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوَن إَِلى الْخَْيرِ وَيَأُْمرُوَن بِالَْمعْرُوِف وَيَنْهَوَْن عَنِ  قال اهلل تعالی: }

 614آل عمران:  الْمُنکَرِ وَأُوْلَـتِکَ هُمُ اْلمُفْلِحُونَ{
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آل   يْرَ أُمٍَّة أُخْرَِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوَن بِالْمَْعرُوفِ َوتَنْهَوْنَ عَنِ اْلمُنکَرِ{کُنُتمْ خَ  و قال تعالی: }

 661عمران: 

 699األعراف:  {699خُِذ الْعَْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُرِْف وَأَعِْرضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} و قال تعالی: }

ْعضُهُْم أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِاْلمَعْرُوِف وَيَنْهَوَْن عَنِ وَالْمُؤْمُِنونَ وَالُْمؤْمِنَاتُ بَ و قال تعالی: }

 76التوبة:  الْمُنکَرِ{

لُعَِن الَّذِينَ کََفرُواْ مِن بَنِی إِْسرَائِيَل عََلى ِلسَاِن دَاوُودَ وَعِيسَى ابِْن مَرَْيمَ  و قال تعالی: }

اُنوْا الَ يَتَنَاهَْونَ عَن مُّنکَرٍ فَعَُلوهُ لَبِتْسَ مَا کَانُوْا { ک78َذَلِکَ بِمَا َعصَوا وَّکَانُواْ يَعْتَدُونَ}

 79 - 78المائدة:  {79يَفْعَلُونَ}

 29الکهف:  وَُقلِ الَْحقُّ مِن رَّبِّکُْم فَمَن شَاء َفلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَکْفُرْ{ و قال تعالی: }

 94الحجر:  فَاصْدَْع بِمَا تُؤَْمرُ{ و قال تعالی: }

أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعََذابٍ بَتِيسٍ بِمَا کَانُوْا  و قال تعالی: }

 615األعراف:  يَفْسُقُونَ{

 وَاآلیات فی الباب کثیرة معلومة .
 

باز دارند  خداوند می فرمايد: بايد که باشد از شما گروهی که دعوت کند بسوی نيکی و

 614از کارهای ناپسنديده و آن گروه ايشانند رستگاران. آل عمران: 

و نيز می فرمايد: شما بهترين امتی بوديد که بيرون آورده شده برای مردمان می فرماييد 

 661بکارهای پسنديد و منع می کنيد از ناپسنديده. آل عمران: 

يشان کارساز بعضی اند می فرمايند و هم می فرمايد: مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی ا

 76به کار پسنديده و منع می کنند از کار ناپسنديده. توبه: 

زبان داود و عيسی پسر مريم و ميفرمايد: لعنت کرده شد کافران از بنی اسرائيل بر 

السالم اين بسبب آنست که نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند يک ديگر را منع  عليهم

ز آن عمل زشتيکه مرتکب آن شدند، هر آينه بدچيزی است که می کردند. مائده: نمی کردند ا

78 ،79 

و می فرمايد: بگو اين حق همانست که از جانب پروردگار شما آمده پس هر که خواهد 

 29ايمان آورد و هر که خواهد کافر شود. کهف: 
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 94و می فرمايد: پس آشکار کن به آنچه فرموده می شوی. الحجر: 

ی فرمايد: پس نجات داديم آنانی را که از بد منع می کردند وگرفتار کرديم و م

 615ستمکاران را به عذاب سخت به سبب آنکه فاسق بودند. اعراف: 
 

لّى اهللُ  قال:عن أَبی سعيدٍ الخُدْریِّ رضی اللَّه عنه  ل:فاألَوَّ -684 ولَ اللَّـه صـَ سمِعْتُ رسـُ

تَطِعْ  ه،فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فبِلِسَانِ ه،أَى مِنْکُم مُنْکراً فَلْيغيِّرْهُ بِيَدمَنْ رَ»  ل:عَلَيْهِ وسَلَّم يقُو فَإِنْ لَمْ يَسـْ

 م.رواه مسل «فَبقَلبهِ وَذَلَکَ أَضْعَفُ اإلِيمانِ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوسعيد الخدری  -684

ود: هرگاه کسی از شما کار بـدی را شنيدم که می فرم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

ديد بايد آنرا بدست خويش تغيير دهد، اگر نتوانست بزبان خود آنرا منع کنـد و اگـر نتوانسـت 

 بدل خود از آن بد ببرد و اين ضعيف ترين مرحلهء ايمان است.
 

مَـا » قال:هِ وسَلَّم عن ابنِ مسْعُودٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْ ی:الثَّان -685

نَّتِهِ ويقْتـدُ ون مِنَ نَبِیٍّ بعَثَهُ اللَّه فی أُمَّةٍ قَبْلِی إِالَّ کان لَه مِن أُمَّتِهِ حواريُّون وأَصْحَابٌ يَأْخذون بِسـُ

فَمَنْ جاهدهُم  ن،وويفْعَلُون مَاالَ يُؤْمَر ن،بأَمْرِه، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بعْدِهمْ خُلُوفٌ يقُولُون مَاالَ يفْعلُو

ولـيس وراءَ  ن،ومَنْ جَاهَدهُمْ بِلِسانِهِ فَهُـو مُـؤْمِ ن،وَمَنْ جاهدهم بقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِ ن،بِيَدهِ فَهُو مُؤْمِ

 م.رواه مسل «ذلِک مِن اإلِيمانِ حبَّةُ خرْدلٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -685

فرمود: هيچ پيامبری را خداونـد در امـت هـای گذشـته  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نفرستاد، مگر اينکه برای او از امتش دوستانی خالص بودنـد و يـارانی بودنـد کـه بـه سـنت و 

طريقهء او متوسل شده و به فرمان او اقتداء می کردند، بعداً جانشينانی به مسند خالفـت آنـان 

ند و انجام می دهند، آنچـه را کـه بـدان مـأمور می نشينند که می گويند آنچه را انجام نمی ده

نشده اند، کسی که با دست خويش با آنها جهاد کند مؤمن است، و کسی که با دلـش بـا آنهـا 

جهاد کند مؤمن است، وکسی که با آنها به زبان خويش جهاد کند مؤمن اسـت و مـاورای ايـن 

 بقدر دانهء سپندی ايمان وجود ندارد.
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بايعنـا رسـول اللَّـه »  قال:ی الوليدِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضی اللَّه عنه عن أَب ث:الثال -681

وَعلى أَثَرَةٍ عَليْنَـا،  ه،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم على السَّمعِ والطَّاعَةِ فی العُسْرِ وَاليُسْرِ والمَنْشَطِ والمَکْرَ

وعلـى أن  ن،تَرَوْا کُفْراً بَوَاحاً عِنْدکُمْ مِنَ اللَّه تعالَى فيـه بُرهـا وعَلَى أَنْ الَ نُنَازِعَ األَمْرَ أَهْلَهُ إِالَّ أَنْ

 ه.متفقٌ علي «نقول بالحقِّ أينَما کُنَّا ال نخافُ فی اللَّه لَوْمةَ الئمٍ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوالوليد عباده بن الصامت  -681

و فرمـانبرداری کـردن در  ه شـنيدنبـ سـلم اهلل عليه و یرسول اهلل صلپيمان بستيم با 

سختی و آسانی در نشاط وعدم نشاط و برگزيدن بر ما و بر اينکه با زمامداران منازعـه نکنـيم، 

مگر اينکه کفر آشکاری را ببينيد که دليلی در مورد آن از نزد خداوند متعال داشته باشيد و اينکه 

 ر راه خدا از سرزنش مالمتگر.حق را بگوئيم در هر کجايی که باشيم و نترسيم د
 

عن النعْمانِ بنِ بَشيرٍ رضی اللَّه عنهما عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـال:  ع:الرَّاب -687

هم أعالهَـا  ه،مَثَلُ القَائِمِ فی حُدودِ اللَّ»  والْوَاقِعِ فيها کَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا على سفينةٍ فصـارَ بعضـُ

لَـوْ أَنَّـا  ا:ها وکانَ الذينَ فی أسفلها إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُووبعضُهم أسفلَ

وإِنْ أَخَـذُوا عَلَـى  ا،فَإِنْ تَرَکُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلکُوا جَمِيع ا،خَرَقْنَا فی نَصَيبِنا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَ

 ی.. رواهُ البخار «ا ونجوْا جَمِيعاً أَيْدِيهِم نَجوْ
 

 از نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما روايت است که: -687

فرمود: صفت کسی که در برابر حدود خـدا ايسـتاده اسـت و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

برای از بين بردن منکرات قيام می کند و صفت کسی که در آن می افتـد )تجـاوز کنـد( ماننـد 

قرعه انداختند که در يک کشتی، بعضی باال و بعضی در پايان قرار گرفتند، مردمی  مردمی است

که در پايان بودند، چون می خواستند آب بنوشند بايد از باالی کسانيکه باالتر از آنها بودند، می 

گذشتند با خود گفتند چه می شود که ما در سهم خويش شکافی ايجاد کنيم، و کسانی را که در 

از ما هستند آزار ندهيم. اگر آنها را به کار شان بگذارند، همه هالک شـوند و اگـر دسـت باالتر 

 شانرا بگيرند نجات می يابند و همه نجات حاصل می کنند.
 

عن  ا،عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَة هِنْدٍ بنتِ أَبِی أُمَيَّةَ حُذيْفَةَ رضی اللَّه عنه س:الخامِ -688

إِنَّهُ يُسْتَعْملُ عَليْکُمْ أُمَراءُ فَتَعْرِفُونَ وتنُکِرُونَ فَمِنْ کَرِه فقَـدْ »  قال:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنه النبی صَلّى 
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الَ، مَـا » قـال: م؟يا رَسُولَ اللَّه أاَلَ نُقَاتِلُهُ ا:قالو «وَلَکِنْ منْ رَضِیَ وَتَابَعَ  م،بَرِىءَ وَمَنْ أَنْکَرَ فَقَدْ سَلِ

 م.رواه مسل «ا فِيکُمْ الصَّالَةَ أَقَامُو
 

 از ام المؤمنين ام سلمه هند بنت ابی اميه حذيفه رضی اهلل عنها روايت شده که: -688

کـه برخـی کارهـای فرمود: بر شما امرايی تعيين مـی گردند اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ا نجات يافته از شان مورد پسند شما و برخی ناپسند شماست. پس کسی که از آن بد برد همان

 گناه و کسی که اعراض کند، سالم مانده است و ليکن کسيکه راضی شود و پيروی کند. 

 گفتند: يا رسول اهلل آيا با آنها بجنگيم؟

 فرمود: نه! تا ماداميکه در ميان شما نماز را برپا دارند.

ید و بعضی را که مخالف ش: معنایش این است که بعضی افعال شانرا بواسطهء موافقت با شریعت می پسند
شریعت است بد می بینید. پس آنکه آن را ناخوش دارد و بدست و زبانش انکار نتواند از گناه نجات یافته و وظیف هء 
خود را اداء کرده، و آنکه حسب طاقتش از آن بد ببرد از این معصیت سالم مانده و آنکه به کارشان راضی ش ده و از 

 بشمار می رود. ایشان پیروی کند، او گنهکار
 

عن أُمِّ الْمُؤْمِنين أُمِّ الْحکَم زَيْنبَ بِنْتِ جحْشٍ رضی اللَّـه عنهـا أَنَّ  س:السَّاد -689       

 ب،ويْلٌ لِلْعربِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتـر ه،ال إِلهَ إاِلَّ اللَّ»  ل:النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزعاً يقُو

يَا رسول  فَقُلْتُ: ا.وَحَلَّقَ بأُصْبُعه اإلِبْهَامِ والَّتِی تَلِيهَ «حَ الْيَوْمَ مِن ردْمِ يَأْجُوجَ وَمأْجوجَ مِثْلُ هذِهِ فُت

 ه.متفقٌ علي «نَعَمْ إِذَا کَثُرَ الْخَبَثُ »  قال: ن؟اللَّه أَنَهْلِکُ وفِينَا الصَّالحُو
 

 جحش رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: از ام المؤمنين ام الحکم زينب بنت -689

با حالتی هراسان نزد وی داخل شده فرمـود: ال الـه اال  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاينکه 

اهلل وای باد بر عرب از شری که نزديک شده، امروز از سد يأجوج و مأجوج به اندازهء ايـن بـاز 

 .حلقه نمودند شده و انگشت ابهام و انگشت پيوسته بآن را

 گفتم: يا رسول اهلل، آيا هالک می شويم در حاليکه در ميان ما افراد صالح وجود دارند؟

 فرمود: بلی، زمانيکه فسق و فجور زياد شود.

ش: این حدیث می رساند که چون فسق و فجور اشاعه یابد مردم بشکل عام یا هالک ت و ن ابودی روب رو 
زیرا به شومی معصیت وجود صالحین هم اثر نکرده و هالکت  می شوند، هر چند صالحین زیادی هم موجود باشند،

 و نیستی عمومیت می یابد.
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 قال:عنْ أَبِی سَعيد الْخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنه عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ع:السَّاب -691

فقـال  ا،نَتحدَّثُ فِيهَـ د،لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُيَا رسَولَ اللَّه مَا ا:فقَالُو «إِيَّاکُم وَالْجُلُوسَ فی الطرُقاتِ » 

ومَـا حَـقُّ قـالوا:  «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِالَّ الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريـقَ حَقَّـهُ م:رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

والنَّهْیُ عنِ  ف،وَاألَمْرُ بالْمعْرو م،الوکَفُّ األَذَى، ورَدُّ السَّ ر،غَضُّ الْبَصَ»  قال: ه؟الطَّرِيقِ يا رسولَ اللَّ

 ه.متفقٌ علي« الْمُنْکَرَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -691

 فرمود: پرهيز کنيد از نشستن بر سر راهها. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 يم.گفتند: يا رسول اهلل از اين مجالس چارهء نداريم، در آن با هم صحبت می کن

فرمود: هرگاه نشستن را البـدی مـی دانيـد حـق راه را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بدهيد.

 گفتند: يا رسول اهلل حق راه چيست؟

گفت: پوشيدن چشم و باز داشتن اذيت و رد سالم وامر به کارهـای پسـنديده و منـع از 

 کار ناپسنديده.
 

لَّم رأى عن ابن عباس رضی اللَّه عنهما  ن:الثَّام -696 أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

يَعْمَدُ أَحَدُکُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيجْعلهَا فـی »  قال:فَنَزعَهُ فطَرحَهُ و ل،خَاتماً مِنْ ذَهَبٍ فی يَد رَجُ

ال  قـال: ه.انتَفعْ بِـ ک،خُذْ خَاتمَ :مفَقِيل لِلرَّجُل بَعْدَ مَا ذَهَبَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ « ه،يَدِ

 م.رواه مسل م.واللَّه ال آخُذُهُ أَبَداً وقَدْ طَرحهُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که: -696

انگشتر طاليی را در دست شخصی ديـده آنـرا کشـيد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اهلل  یرسول اهلل صلانداخت، فرمود: يکی از شما می خواهد که آتش بدست خود کند، چون دور 

 رفت به آن مرد گفته شد: انگشتر خود را بگير و از آن بهره مند شو.  عليه وسلم 

آنـرا  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلگفت: نه، بخدا هرگز آن را نمی گيرم در حاليکه 

 انداخته است.
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عَنْ أَبِی سعيدٍ الْحسنِ البصْرِی أَنَّ عَائِذَ بن عمْروٍ رضی اللَّه عنه دخَلَ عَلَى  ع:اسِالتَّ -692

لَّم  ی،أَیْ بن قال:أَیْ بن زيَادٍ فَ قال:عُبَيْدِ اللَّهِ بن زيَادٍ فَ إِنِّی سمِعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنـت مِـنْ نُخَالَـةِ  ه:فَقَالَ لَ م.فَإِيَّاکَ أَنْ تَکُونَ مِنْهُ « إِنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الْحُطَمَةُ»  ل:يَقو

وهَلْ کَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا کَانَتِ النُّخالَةُ بَعْدَهُمْ وَفـی  قال:ف م،أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 م.رواه مسل م،غَيرِهِ
 

 يد حسن بصری روايت شده که:از ابو سع -696

بر عبيداهلل بن زياد داخل شده و گفت: ای پسرکم، همانـا از  اهلل عنه یرضعائذ بن عمرو 

شنيدم که می فرمود: بدترين راعيان و شـبانان حطمـه اسـت. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پس وای بر تو که از ايشان باشی. 

 هستی. اهلل عليه وسلم یمحمد صلهء ياران عبيد اهلل گفت: بنشين که تو از پسماند

او گفت: آيا آنها پسمانده هم داشتند، همانا پسمانده کسانی اند که بعد از ايشـانبودند و 

 غير از ايشان اند.

ش: حطمه کسی است که با عنف و ستمگری با رعیتش برخورد نموده بر آنها رحم و شفقت ننماید و نظ م 
 و عدالت را بکلی فراموش کند.

  

لَّم  ر:الْعاش -693 والَّـذِی »  قـال:عَنْ حذيفةَ رضی اللَّه عنه أَنَّ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ه،أَوْ لَيُوشِکَنَّ اللَّه أَنْ يَبْعثَ عَلَيْکمْ عِقَابـاً مِنْـ ر،ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْکَ ف،نَفْسِی بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالْمعرُو

 ن.حديثٌ حس قال:رواه الترمذی و «فَالَ يُسْتَجابُ لَکُمْ  ثُمَّ تَدْعُونَهُ
 

روايـت اسـت کـه فرمـود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضاز حذيفه  -693

سوگند بذاتی که نفسم در حيطهء قدرت اوست، همانا بـه کارهـای پسـنديده امـر نمـوده و از 

که خداوند بـر شـما عـذابی از نـزد خـويش کارهای ناپسنديده منع می کنيد. يا نزديک است 

 بفرستد و سپس او را بخوانيد و او دعای شما را اجابت نکند.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ر:الْحَادی عشَ -694 عنْ أَبِی سَعيد الْخُدریِّ رضی اللَّه عنه عـن النبـیِّ صـَ

والترمذی وقـال: حـديثٌ  د،رواه أبو داو « أَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عندَ سلْطَانٍ جائِرٍ»وسَلَّم قال: 

 ن.حس
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -694

فرمود: بهترين جهاد سخن حقی است که در برابـر پادشـاه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ستمگر گفته می شود.
 

جَلِیِّ األَحْمَسِیِّ رضی اللَّه عنه أَنَّ عنْ أَبِی عبدِ اللَّه طارِقِ بنِ شِهابٍ الْبُ ر:الثَّانی عَشَ -695

کَلِمَـةُ »: قَـالَ أَیُّ الْجِهادِ أَفْضَلُ؟ ز:وقَدْ وَضعَ رِجْلَهُ فی الغَرْ م،رجالً سأَلَ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 .رَوَاهُ النسائیُّ بإسنادٍ صحيحٍ «حقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائِر
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضطارق بن شهاب بجلی احمسی از ابو عبد اهلل  -695

در حاليکه پايش را در رکاب نهـاده بـود، پرسـيد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشخصی از 

 که: کدام جهاد برتر است؟

 فرمود: سخنی حق که در برابر پادشاه ستمگر گفته شود.
 

وَهُوَ رکَابُ کَورِ الْجمَلِ إِذَا کَـانَ مِـنْ  ی،ساکنة ثم زَا بِعَيْنٍ مُعْجَمةٍ مَفْتُوحةٍ ثُمَّ راءٍ «الْغَرْز » 

 ب.الَ يَخْتَصُّ بِجِلدٍ وَخَشَ ل:وَقِي ب،جِلْدٍ أَوْ خَشَ

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:عن ابن مَسْعُودٍ رضی اللَّه عنه  ر:الثَّالِثَ عشَ -691 قال رسول اللَّـه صـَ

يَا هَذَا اتَّـق  ل:صُ عَلَى بَنِی إِسْرائيلَ أَنَّه کَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوإِنَّ أَوَّلَ مَا دخَلَ النَّقْ» م:وسَلَّ

فال يمْنَعُـه ذلِـک أَنْ يکُـونَ  ه،ثُم يَلْقَاهُ مِن الْغَدِ وَهُو عَلَى حالِ ک،اللَّه وَدعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ ال يَحِلُّ ل

 الَّـذِينَ لُعِـنَ}   قال:ثُمَّ  «مَّا فَعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَ اللَّه قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَ ه،أَکِيلَهُ وشَرِيبَهُ وَقعِيدَ

کَانُوا ال  ن،يعْتَدُو وکَانوا عَصَوْا بما ذلِک مَرْيمِ ابنِ وعِيسَى داوُدَ لِسَانِ عَلَى إِسْرَائِيلَ بنِی مِنْ کَفَروا

تْسَ ما کانُوا يَفْعلُون صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم تَـرى کثِيـراً مِـنْهُمُ يَتَوَلَّـوْنَ يَتَنَاهَوْنَ عنْ مُنْکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِ

 ثُـمَّ {  86 ،78:  المائـدة]   } فَاسِقُونَ {  ه:إلى قول الَّذينَ کَفَرُوا لَبِتْسَ مَا قَدَّمتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ {

ولَتَأْطِرُنَّهُ عَلَـى  م،وَلَتَنْهوُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ، ولَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِ ف،وَاللَّه لَتَأْمُرُنَّ بالْمعْرُو ،کَال»  قال:

ثُـمَّ لَيَلْعَـنکُمْ  ض،أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّه بقُلُوبِ بَعْضِکُمْ عَلَى بَعْـ ا،ولَتقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْر ا،الْحَقِّ أَطْر

 ن.حديث حس قال:داود، والترمذی و رواه أبو« کَمَا لَعَنَهُمْ 

لَمَّـا وَقَعَـتْ } : -صلى اهلل عليه وسلم  -قَالَ رَسُول اهلل  ی،ولفظ الترمذ د،هَذَا لفظ أَبی داو

ه ا،بَنُو إسْرَائِيلَ فی المَعَاصی نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُـو وهُمْ فـی مَجَالِسـِ وَوَاکَلُـوهُمْ  م،فَجَالَسـُ

وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانِ دَاوُد وعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذلِکَ بما  ض،فَضَربَ اهللُ قُلُوبَ بَعضِهِمْ بِبعْ م،وهُوَشَارَبُ
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ال، والَّذِی }فَقَالَ:  وکان مُتَّکِتاً، -صلى اهلل عليه وسلم  -فَجَلَسَ رَسُول اهلل  {عَصَوا وَکَانُوا يَعتَدُونَ

 . {هُمْ عَلَى الحَقِّ أطْراًنَفْسِی بِيَدِهِ حَتَّى تَأطِرُو
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -691

فرمود: اولين نقصی که در بنی اسرائيل پديدار شد، ايـن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بود که مرد با مردی روبرو می شد و باو می گفت: ای فالنی از خداوند بترس و اين عمـل را کـه 

ک کن، زيرا اين کار برايت جايز نيست و فـردا بـا او روبـرو مـی شـد و او را انجام می دهی تر

از هم کاسـگی و هـم پيـالگی و همنشـينی او بـاز نمـی  ارهمان حالت می يافت و اين کار، او ب

داشت. چون اين کار را کردند خداوند برخی را نسبت به بعضی ديگر دل زده سـاخت و سـپس 

ز بنی اسرائيل بر زبان داود عليه السـالم و عيسـی بـن مـريم فرمود: لعنت کرده شده کافران ا

السالم، اين به سبب آنست که نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند، يکديگر را منـع  ماعليه

نمی کردند، از عمل زشتی که مرتکب آن شدند هر آينه بد چيزيست که می کردند، می بينی کـه 

ران هر آينه بد چيزيست که پيش فرستاده اسـت بـرای بسيار از ايشان دوستی می کنند با کاف

 } فَاسِقُونَ {.تا  86 – 77شان نفوس ايشان. مائده: 

نه هرگز، قسم به خدا يا حتماً به کارهای پسنديده امر می کنيـد و از کارهـای باز فرمود: 

اسـتوار  بد منع می نماييد ودست ظالم را می گيريد و او را بطرف حق می کشانيد و او را بر حق

می داريد، يا خداوند بعضی از شما را نسبت به برخی ديگر دل زده می سازد، سپس چون آنـان 

 شما را به لعنت خود گرفتار خواهد کرد. 

و لفظ ترمذی اين است که: چون بنی اسرائيل به گناه و معصيت افتادنـد، علمـای شـان 

ر مجالس خود نشاندند و با آنها خوردنـد و آنها را منع کردند، ولی آنها باز نايستادند و آنان را د

نوشيدند، پس خداوند دلهای بعضی شانرا بر بعض ديگر زد و آنان را بر زبان داود و عيسی بـن 

بسبب عصـيان و نافرمـانی ای کـه مـی کردنـد و بسـبب آنکـه  يهم السالم لعنت کردمريم عل

، نشستند و فرمودنـد: سـوگند تکيه کرده بودند اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلسرکش بودند. 

 بذاتی که نفسم در يد قدرت اوست تا اينکه آنها را بزور بطرف حق بکشانيد.

ش: مردم باید ظلم و ستمگری زمامدار را بدست یا زبان عمالً بگیرند و یا در دل اقالً از او ب د برن د ور ن ه 
به رفع ظلم نکرده اند، با وجودیکه قدرت داشته خداوند ظالم را بواسطهء ظلمش، و آنانی را که سکوت کرده و اقدام 
 اند، بواسطهء سکوت و عدم اعتراض شان مورد مؤاخذه قرار می دهد.
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يـا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنَّکُـمْ  قـال: ه.رضی اللَّه عنـ ق،عن أَبی بَکْرٍ الصِّدِّي ر:الرَّابعَ عَشَ -697

لَّ إِذَا اهْتَـدَيْتُمْ { } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ تقرءونَ هَذِهِ اآليةَ : رُّکُمْ مـنْ ضـَ کُمْ ال يَضـُ مَنُوا علَيْکُمْ أَنْفُسـَ

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّـالِمَ »  ل:وإِنی سَمِعت رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو [ 615]المائدة :  

والترمـذی والنسـائی  د،رواه أبـو داو «اللَّه بِعِقَابٍ مِنْـهُ  فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَکَ أَنْ يَعُمَّهُمُ

 بأسانيد صحيحة .
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرض صديق ابوبکراز  -697

ای مردم شما اين آيه را می خوانيد که: ای مردمی که ايمان آورديد بر شما باد نفسـهای 

 615شما هدايت شويد. مائده: شما، ضرر نمی رساند بر شما کسی که گمراه شد، اگر 

شنيدم که می فرمود: هرآينه اگر مردم ظـالم را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو من از 

 ببينند و دستش را نگيرند، نزديک است که خداوند همهء شانرا به عذاب خويش گرفتار کند.

 

 

 

در مورد سنگين بودن عذاب آنکه امر به کارهای خوب کند و  باب -24

 نمايد، ولی سخنش مخالف عملش باشدکارهای زشت منع از 
 

 أَتَأُْمرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسوَْن أَنفُسَکُْم وَأَنتُْم تَتُْلوَن اْلکِتَابَ أَفَاَل َتعْقِلُونَ{ قال اهلل تعالی: }

 44البقرة: 

{ کَُبرَ مَقْتًا عِندَ اللَِّه أَن تَُقولُوا 2ا تَفْعَُلونَ}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ِلَم تَقُوُلوَن مَا لَ و قال تعالی: }

 3 – 2الصف:  {3مَا لَا تَفْعَلُونَ}

 وَمَا أُرِيدُ َأنْ أُخَالِفَکُْم إِلَى مَا َأنْهَاُکمْ عَنْهُ{ } :مسالعليه الوَقالَ تَعَالَى إخباراً عن شعيب 

 11هود: 
 

امر نموده و خود را فراموش می کنيد؟ در  خداوند می فرمايد: آيا مردم را به نيکو کاری

 44حاليکه شما کتاب را می خوانيد! چرا در آن انديشه وتعقل نمی کنيد؟ بقره: 
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ومی فرمايد: ای کسانيکه ايمان آورديد چرا می گوييد آنچه عمل نمی کنيد. بزرگ است 

  3 – 2از روی عذاب در نزد خداوند که بگوئيد آنچه خود انجام نمی دهيد. صف: 

خداوند از شعيب عليه السالم خبر داده می فرمايد: اراده ندارم که مخالفت کنم شما در 

 88آنچه شما را از آن نهی می کنم. هود: 
 

لّى  قال: ا،وعن أَبی زيدٍ أُسامة بْنِ حَارثَةَ ، رضی اللَّه عنهم -698 سَمِعْتُ رسـولَ اللَّـه صـَ

فيَدُورُ بِهَا  ه،فَتَنْدلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِ ر،ى بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامةِ فَيُلْقَى فی النَّايُؤْتَـ»  ل:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو

أَلَـمْ تَکُـن تَـأْمُرُ  ک؟يَـا فُـالنُ مَالَـ ن:فَيجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّار فَيَقُولُـو ا،کَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فی الرَّح

وَأَنْهَى عَنِ المُنْکَرِ وَآَتِيـهِ  ه،بَلَى ، کُنْتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ وَالَ آتِي ل:فَيَقُو ر؟نْکَبالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُ

 ه.متفق علي «
 

 هما روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز ابوزيد اسامه بن زيد بن حارثه  -698

ضار شـده شنيدم که ميفرمود: مردی در روز قيامت اح اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

و در آتش انداخته می شود که روده هايش از شمکش خارج اسـت وهـم چـون خـری کـه در 

آسياب بسته باشد، آنرا می چرخاند، اهل دوزخ بر او گرد آمده می گويند: ای فالنی چرا به چنين 

وضعی گرفتار شدی؟ آيا تو به کارهای خوب امر نمی نمودی و از کارهای بد مردم را منـع نمـی 

 کردی؟

او می گويد: آری به کارهای خوب امر می کردم، ولی خـود آنـرا بجـای نمـی آوردم و از 

 کارهای بد منع می کردم و آنرا خود انجام می دادم.

 

 

 به باز گرداندن امانت باب  -25
 

 58النساء:  إِنَّ الّلهَ يَأْمُُرکُْم أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا{ قال اهلل تعالی: }

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا  و قال تعالی: }

 72األحزاب:  وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَُلوماً َجهُوالً{
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کند که امانت ها را بمردمانش  خداوند می فرمايد: هرآينه خداوند شما را امر می

 58بسپاريد. نسآء: 

و هم می فرمايد: همانا، عرض امانت کرديم بر آسمانها و زمين و کوهها همه از تحمل 

آن امتناع ورزيدند و انديشه کردند از آن و پذيرفت آنرا انسان، همانا انسان بسيار ستمگر و 

 72نادان بود. احزاب: 
 

لَّم  ه،اللَّه عن عن أَبی هريرة ، رضی -699 آيَـةُ »  قـال:أن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 متفقٌ عليه. «وإِذَا آؤْتُمِنَ خَانَ  ف،وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَ ب،المُنَافِقِ ثَالثٌ: إِذَا حَدَّثَ کَذَ

 . «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وزعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » :  رواية وفی 
 

 اهلل عنه روايت است که: یرض از ابو هريره -699

 فرمود: نشانهء منافق سه است:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 چون سخن زند، دروغ گويد.

 و چون وعده کند، بدپيمانی نمايد.

 و چون امين قرار داده شود، خيانت کند.

 در روايتی آمده اگر چه نماز بخواند و روزه بگيرد و ادعا کند که او مسلمان است.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ه،رضی اللَّه عن ن،وعن حُذيْفَة بنِ الْيما -211 حـدثنا رسـولُ اللَّـه صـَ

 ل،حدَّثَنا أَنَّ األَمَانَة نَزلتْ فی جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَا ر:وَأَنَا أَنْتظرُ اآلخَ ا،حَديثْين قَدْ رَأَيْتُ أَحدهُمَ م،وسَلَّ

يَنَــامُ » قـال:وَعلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثنا عَنْ رَفْـعِ األَمانَـةِ فَ ن،نَ الْقُرْآثُمَّ نَزَلَ الْقُرآنُ فَعلموا مِ

ثُمَّ ينامُ النَّوْمَةَ فَتُقبضُ األَمَانَةُ مِـنْ  ت،فَيظلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَکْ ه،الرَّجل النَّوْمةَ فَتُقبضُ األَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ

یءٌ  ک،کجَمْرٍ دَحْرجْتَهُ عَلَى رِجْل ل،ثَرُهَا مِثْل أثرِ الْمَجْفَيظَلُّ أَ ه،قَلْبِ فَنفطَ فتَراه مُنْتبراً وَلَيْسَ فِيهِ شـَ

فَال يَکادُ أَحَدٌ يُؤدِّی األَمَانَـةَ حَتَّـى  ن،فَيُصْبحُ النَّاسُ يَتبايَعو ه،ثُمَّ أَخذَ حَصَاةً فَدَحْرجَهَا عَلَى رِجْلِ« 

وَمَـا فـی قلْبِـهِ  ه،مَا أَعْقلَ ه،مَا أَجْلدهُ مَا أَظْرَف ل:حَتَّى يُقَالَ لِلَّرج ا،فاَلنٍ رَجُالً أَمِين إِنَّ فی بَنِی قال:يُ

لماً  ت،مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَیَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِی أَيُّکُمْ بايعْـ لَـتِنْ کَـانَ مُسـْ

وأَمَّا الْيَوْمَ فَما کُنْتُ أُبايُعُ مِنْکمْ  ه،ولَتِنْ کَانَ نَصْرانياً أَوْ يَهُوديًّا لَيُرُدنَّهُ عَلَیَّ سَاعِي ه،دِينُ ليردُنَّهُ عَلیَّ

 ه.متفقٌ علي «إِالَّ فُالناً وَفالناً 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه بن اليمان  -211

ما دو حديث گفت که يکی را ديدم و اکنون منتظـر  برای اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

برای ما بيان داشت که امانت در ريشهء دلهای مـردم فـرود آمـد و بعـد از آن  ديگرش هستم.

قرآن نازل شد و آنها به قرآن و سنت علم حاصل نمودند. سـپس بـرای مـا از برداشـته شـدن 

نت از دلش برداشته می شـود و امانت صحبت نمود و فرمود: لحظه ايکه شخصی می خوابد، اما

عالمت آن قدری می ماند، باز اندکی می خوابد و امانت از دلش برداشته می شود و اثر آن مثـل 

ی و مجروح گرديد و آنرا مشـاهده آتشی است که با پايت آنرا غلتاندآبله می ماند و مانند پارهء 

زه را گرفته با پای خـود لـول چيزی نيست، بعد سنگري کنی که متورم شده در حاليکه در آنمی 

داد و گفت: مردمی با هم خريد و فروش می کنند و هيچکس حاضر نمی شود کـه امانـت را ادا 

کند تا اينکه گفته می شود: همانا در ميان قبيلهء بنی فالن مرد امينی وجود دارد تـا بـه آن مـرد 

هوشـيار ! چقـدر چقدر ظريف وخوش طبع است االک است!گفته می شود که: چقدر چست و چ

در حاليکه در دلش باندازهء دانهء سپندی ايمان وجود ندارد. و در زمانی قرار دارم کـه بـا  است!

هر کدام شما حاضرم بی باکانه معامله کنم، زيرا اگر مسلمان باشد، دينش آنـرا بمـن بـاز مـی 

مـروز حاضـر گرداند و اگر نصرانی يا يهودی باشد، سرپرستش آنرا بمن خواهد گردانـد، امـا ا

 نيستم که جز همراه فالنی و فالنی با کسی معامله کنم.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  :وعن حُذَيْفَةَ ، وَأَبی هريرة ، رضی اللَّه عنهما، قاال -216 قال رسول اللَّه صـَ

هُمُ الْجَنَّـةُ ، فَيَـأْتُونَ آدَمَ تَبارکَ وَتَعَالَى ، النَّاسَ فَيُقُومُ الْمُؤمِنُونَ حَتَّى تَزْلفَ لَ ه،يَجْمعُ اللَّ» م:وسَلَّ

وهَلْ أَخْرجکُمْ مِنْ الْجنَّةِ إِالَّ خَطِيتَـةُ  ل:يَا أَبَانَا اسْتفْتحْ لَنَا الْجَنَّةَ ، فَيقُو ن:فَيَقُولُو ه،صلواتُ اللَّه عَلَيْ

فيقُـولُ  م،لَ: فَيـأتُونَ إبْـرَاهِيقَـا ه،اذْهَبُوا إِلَى ابْنِی إبْراهِيمَ خَلِيل اللَّـ ک،لَسْتُ بصاحبِ ذَلِ م،أَبِيکُ

ى الـذی کَلَّمـهُ اللَّـه  ء،لَسْتُ بصَاحِبِ ذَلِک إِنَّمَا کُنْتُ خَلِيالً مِنْ وَرَاءَ ورا م:إبْرَاهِي اعْمَدُوا إِلَى مُوسـَ

رُوحِـهِ فَيقُـولُ لسْتُ بِصَاحِب ذلکَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى کَلِمَةِ اللَّـه و ل:فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فيقُو ا،تَکْلِيم

لَّ لُ  ه،فَيَقُـومُ فَيُـؤْذَنُ لَـ م،عيسَى : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلکَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ وَتُرْسـَ

أَیُّ  ی،وَأُمِّـبأَبِی  ت:قُلْ« فيَمُرُّ أَوَّلُکُمْ کَالْبَرْقِ  ،األَمانَةُ والرَّحِمُ فَيَقُومَان جنْبَتَی الصراطِ يَمِيناً وشِماال

 ر؟ثُمَّ کَمَرِّ الريحِ ثُمَّ کَمرِّ الطَّيْـ ن؟أَلَمْ تَرَوْا کَيْفَ يمُرُّ ويَرْجعُ فی طَرْفَةِ عَيْ»  قال: ق؟شَیءٍ کَمَرِّ الْبَرْ

ى تَعْجِزَ أَعْمَـالُ حَتَّ م،رَبِّ سَلِّ ل:ونَبيُّکُمْ قَائِمٌ عَلَى الصرِّاطِ يَقُو م،وَأَشَدُّ الرِّجالِ تَجْرِی بهمْ أَعْمَالُهُ

وفِی حافَتَی الصرِّاطِ کَاللِيـبُ مُعَلَّقَـةٌ مَـأْمُورَةٌ  ا،حَتَّى يَجئَ الرَّجُلُ ال يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إالَّ زَحْف د،الْعَبَا
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ةَ بِيَـدِهِ إِنَّ قَعْـرَ وَالَّذِی نَفْسُ أَبِـی هُرَيْـرَ «فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُکَرْدَسٌ فی النَّارِ  ه،بأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِ

 م.رواه مسل ا.جَهنَّم لَسبْعُونَ خَريف
 

 از حذيفه و ابوهريره رضی اهلل عنهما روايت است که: -216

فرمود: خداوند تبارک و تعالی مردم را جمع می کند پس  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نزد آدم عليه السـالم آمـده مسلمانها برمی خيزند تا اينکه بهشت به ايشان نزديک می شود و 

 روی ما باز شود. ه می گويند: ای پدر در خواست کن که بهشت ب

او می گويد: آيا جز خطای پدر شما چيز ديگری شما را از بهشت بيرون ساخت؟ اين کار 

 از من ساخته نيست، به نزد پسرم ابراهيم برويد.

اين کـار از مـن سـاخته نيسـت  گفت: باز نزد ابراهيم عليه السالم می آيند، او می گويد

همانا من در عقب عقب خليلی بودم )از راه تواضع اين سخن را مـی فرمايـد( برويـد بـه نـزد 

نزد موسی عليه السالم می آيند، او می  که خداوند با او صحبت نموده است. موسی عليه السالم

. ء خـدا و روح خـداکلمـه م،گويد: اين کار از من ساخته نيست، برويد بسوی عيسی عليه السال

اهلل عليـه  یمحمد صلمی فرمايد: اين کار از من ساخته نيست. و باز به نزد  عليه السالم عيسی

برمی خيزند و بر ايشان اجـازت داده مـی شـود  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلمی آيند.  وسلم

ا ماننـد وامانت و رحم رها گرديده در دو طرف و در راست و چپ صراط می ايستند. اولـين شـم

 برق می گذرد.

 گفتم: پدر و مادرم فدايت باد، چه چيز مانند گذشتن برق است؟

فرمود: آيا نديديد چطور با بهم زدن چشم می گذرد و باز می گردد، مانند گذشتن و مرور 

کردن باد، باز مانند رد شدن وگذشتن پرنده و دويدن مردان که اعمال شان آنها را رد می کند و 

می گويد: پروردگـارا سـالمت شـان بر صراط ايستاده است و  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر شما 

بدار، سالمت شان بدار تا اينکه اعمال بندگان از گذشتاندن سريع آنها عاجز می شود کـه جـز 

د تا که شخص می آيد در دو طرف صراط آهنهايی قـرار دارد، نبه خزيدن نمی توانند، حرکت کن

آويزان که بگرفتن هر کسی که مأمور گردد مکلف اسـت. پـس آنکـه  آهنهايی مثل سيخ کباب،

خراشه شود نجات می يابد و کسانيکه محکم بسته می گردند در دوزخ اند و قسـم بـذاتی کـه 

 جان ابوهريره در حيطهء قدرت اوست، همانا عمق جهنم هفتاد هزار سال است.
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لَمَّـا  قال:رضی اللَّه عنهما  ر،هِ بنِ الزُّبَيْاللَّ عبد وعن أَبِی خُبَيْبٍ بضم الخاءِ المعجمة  -212

 م،يَا بُنَیَّ إِنَّهُ ال يُقْتَلُ الْيَوْمَ إاِلَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُـو قال:فَ ه،وَقَفَ الزبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعانِی فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِ

يْتوإِنِّی الأُرَنِی إِالَّ سَأُقْتَلُ الْيَومَ مَظْلُوماً، وَإِ  ا؟نَّ مِنْ أَکْبَرِ هَمِّی لَدَينْیِ أَفَتَرَى دَيْنَنَا يُبْقى مِنْ مالنا شـَ

يَعْنِی لبَنِی عَبْدِ اللَّـه بـن الزبيـر ثُلُـثُ  ه،وَثُلُثِهُ لبني ث،وَأَوْصَى بالثُّلُ ی،بعْ مَالَنَا واقْضِ دَيْنِ قال:ثُمَّ 

وکان وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ  م:قَالَ هِشَا ک،اءِ الدَّيْنِ شَیءٌ فثُلُثُهُ لِبَنِيفَإِن فَضلِ مِنْ مالِنَا بعْدَ قَضَ قال: ث.الثُّلُ

فَجَعَـل  ه:قَالَ عَبْدُ اللَّـ ت.وَلَهُ يَوْمَتذٍ تَسْعَةُ بَنينَ وتِسعُ بَنَا د،قَدْ ورأى بَعْضَ بَنی الزبَيْرِ خُبيبٍ وَعَبَّا

فَوَاللَّـهِ مَـا  قـال: ی.جزْتَ عنْ شَیءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بمـوْاليَا بُنَیَّ إِنْ عَ ل:يُوصِينِی بديْنِهِ وَيَقُو

فَواللَّهِ مَا وَقَعْتُ فی کُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِـهِ إاِلَّ  قال: ه.اللَّ قال: ک؟مَوْالَ مَنْ أَبَتِ يَا دَريْتُ ما أرادَ حَتَّى قُلْتُ 

فَقُتِلَ الزُّبَيْـرُ وَلَـمْ يَـدَعْ دِينَـاراً وَالَ دِرْهَمـاً إاِلَّ  قال: ه.فَيَقْضِيَ ه،قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزبَيْرِ اقض عَنْهُ دَيْنَ

رَةِ ، وَدَارَاً بالْکُوفَـة وَدَاراً بِمِصـْ  ن،أَرَضِي  ر.مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ داراً بالْمَدِينَةِ . وداريْن بالْبَصـْ

تَودِعُهُ إِيَّـا ل،انَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتَيهِ بِالماوَإِنَّمَا کَانَ دَيْنُهُ الذی کَ قال: فَيَقُـولُ الزُّبيْـرُ: ال  ه،فَيَسـْ

يْتاً إِالَّ  أَنْ وَلَکنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّی أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعةَ . وَمَا ولِی إَمَارَةً قَطُّ وَال جِبَايةً وال خَراجـاً وال شـَ

 م،أَوْ مَعَ أَبِی بَکْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللَّه عنه م،رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّيَکُونَ فی غَزْوٍ مَعَ 

فَحَسَبْتُ مَا کَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَیْ أَلْفٍ وَمائَتَیْ أَلْـفٍ، فَلَقِـیَ حَکِـيمُ بْـنُ  ه:قَالَ عَبْدُ اللَّ

 ف.مِائَـةُ أَلْـ ت:فَکَتَمْتُـهُ وَقُلْـ ن؟يَا ابْنَ أَخِی کَمْ عَلَى أَخِی مِنَ الدَّيْ قال:هِ بْن الزُّبَيْرِ فَحِزَامٍ عَبدَ اللَّ

وَمِـائَتَیْ  ف؟أَرَأَيْتُکَ إِنْ کَانَتْ أَلْفَی أَلْ ه:فَقَالَ عَبْدُ اللَّ ه،وَاللَّه مَا أَرى أَمْوَالَکُمْ تَسعُ هَذِ م:حَکي قال:فَ

وکَانَ الزُّبَيْـرُ قـدِ  قال: ی.فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَىْء مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِ ا،مَا أَرَاکُمْ تُطِيقُونَ هَذَ ل:قا ف؟أَلْ

مَنْ کَـانَ  قال:ثُمَّ قَامَ فَ ف،اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائَة أَلْف، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأْلف ألفٍ وسِتِّمِائَةِ أَلْ

 ف،وکَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبعُمِائـةِ أَلْـ ر،هُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَیْء فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ ، فأَتَاهُ عبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعفلَ

ا فِيمَا تُؤخِّرُونَ إِنْ قال فَإِنْ شِتْتُمْ جعَلْتُمْوهَ ،ال ه:قَالَ عَبْدُ اللَّ م؟إِنْ شِتْتُمْ تَرَکْتُهَا لَکُ ه:فَقَالَ لعَبْدِ اللَّ

لَکَ مِنْ هاهُنا إِلَـى هاهُنَـا. فَبَـاعَ  ه:فَاقْطَعُوا لِی قِطْعَةً ، قال عبْدُ اللَّ قال: ،ال ه:فقال عَبْدُ اللَّ م،أَخَّرْتُ

قَدم عَلَـى مُعَاوِيَـةَ وَعَنْـدَهُ فَ ف،وَوَفَّاهُ وَبَقِیَ منْهَا أَرْبَعةُ أَسْهُمٍ وَنِصْ ه،عَبْدُ اللَّهِ مِنْهَا فَقَضَى عَنْهُ دَيْنَ

کُـلُّ  قـال: ة؟وَابْن زَمْعَةَ . فقال لَهُ مُعَاوِيَةُ : کَمْ قَوَّمَـتِ الْغَابَـ ر،وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبيْ ن،عَمْرُو بْنُ عُثْمَا

قَـدْ أَخَـذْتُ  ر:مُنْذرُ بْنُ الزَّبَيْفقال الْ ف،أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ونِصْ قال: ا؟سَهْمٍ بِمائَةِ أَلْفٍ قال: کَمْ بَقِی مِنْهَ

وقال ابْـن زمْعَـةَ :  ف.قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بِمِائَةِ أَلْ ن:وقال عَمْرُو بنُ عُثْما ف،مِنْهَا سَهْماً بِمائَةِ أَلْ

قَـدْ  قـال: م،سَهْمٌ ونصْفُ سَهْ قال:فَقَالَ مُعَاوِيةُ : کَمْ بَقِیَ مِنْهَا؟  ف،قَدُ أَخَذْتُ مِنها سَهْماً بِمِائَةِ أَلْ

تِّمِائَةِ أَلْـفٍ. فَلَمَّـا  قال: ف.أَخَذْتُهُ بِخَمسينَ ومائَةِ أل وبَاعَ عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ نصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بسـِ

وَاللَّهِ ال أَقْسِمُ بيْنَکُمْ حَتَّـى  قال: ا.اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيراثَنَ ر:فَرغَ ابنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قََِضاءِ ديْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبْي
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فَجَعَلَ کُلُّ سَنَةٍ يُنَادِی  ه.أَال مَنْ کان لَهُ عَلَى الزُّبَيَّرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِ ن:أَنَادِیَ بالموسم أَرْبَع سِنِي

ث وکَان للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوةٍ ، فَأَصاب کُـلَّ فَلَمَّا مَضى أَرْبَعُ سِنينَ قَسم بَيْنَهُمْ ودَفَعَ الثُل م،فی الْمَوس

 ی.رواه البخار فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْف أَلْفٍ ومِائَتَا أَلْف. ف،امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ ومِائَتَا أَلْ
 

 از ابو خبيب عبد اهلل بن زبير بن عوام رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -212

روز جمل ايستاد، مرا خواست و من در کنارش ايستادم، بعـد  رد هلل عنها یرضچون زبير 

گمان نمی کنم، مگـر اينکـه کسی کشته نمی شود، يا مظلوم  گفت: ای پسرکم امروز بجز ظالم

امروز بزودی بقتل خواهم رسيد و بزرگترين غم من در رابطه با قرض من است. آيـا فکـر مـی 

بگذارد؟ بعد گفت: ای پسرم مال مرا بفروش و قرضم را ادا کنی که قرض ما چيزی از مال ما را 

کن و بر يک سوم سهم مال خود وصيت نمود، اينکه ثلث آن از فرزندان او باشـد، يعنـی بـرای 

فرزندان عبد اهلل بن زبير رضی اهلل عنهما سوم حصهء ثلث باشد و گفت: اگر چيزی بعـد از دای 

 شد. قرض ماند پس ثلث آن برای فرزندان تو با

، اهلل عنـه یرضـهشام گفت: برخی از فرزندان عبد اهلل برابر با بعضی از اوالدهای زبيـر 

 دختر داشت.  9پسر و  9بودند در حاليکه  خبيب و عباد

عبد اهلل گفت: او مرا به قرض خويش وصيت نموده و می گفـت: ای پسـرم اگـر از ادای 

م ندانستم که کدام کـس بگفت و بخدا قسچيزی از آن عاجز ماندی از مواليم ياری طلب، آنرا 

   مقصود اوست!

 گفتم: ای پدرم، مواليت کيست؟

 گفت: اهلل.

قـرض او را ادا مگر اينکه گفتم: ای موالی زبير  وی گفت: مشکلی در قرض او پيدا نشد،

 کن واو ادايش می نمود.

رث کشـته شـد در حاليکـه درهـم و دينـاری از خـود بـا اهلل عنه یرضراوی گفت: زبير 

خانـه در  2نگذاشته بود، مگر زمينهايی که قسمتی از آن جنگل بود و يـازده خانـه در مدينـه و 

 بصره، يک خانه در کوفه و يک خانه در مصر.

قرضی که بر زبير بود اين بود که شخصی می آمد تا چيزی را بـه نـزد او وديعـت  گفت:

من می ترسم که مالت گم شـود و ميگفت: نه، ولی اين قرض است،  اهلل عنه یرضگذارد و زبير 

رسـول اهلل من هرگز امارت و باج گيری و خراجی بدارم، مگر چيزی از غنايم که در غـزوات بـا 
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 یرضـعبد اهلل ان رضی اهلل عنهم نصيبم شده است. و ابوبکر و عمر و عثم اهلل عليه وسلم  یصل

 رزار هزار و دو صـد هـزاه 2گفت: من قرضهای او را حساب کردم و ديدم که قرض او  اهلل عنه

 است.

ت: ای بـرادرزاده حکيم بن حزام با عبد اهلل بن زبير رضی اهلل عنهما روبـرو شـده و گفـ

است؟ من آنرا پوشيده داشتم و گفتم: صدهزار. او گفت: بخدا فکر نمی کنم  قرض برادرم چقدر

دو هزار هـزار و مالهای شما گنجايش آنرا داشته باشد. گفتم: چه فکر می کنی، اگر قرضهايش 

دوصد هزار باشد؟ گفت: فکر نمی کنم که شما توانايی اين کـار را داشـته باشـيد، اگـر از ادای 

 قسمتی از آن عاجز شديد از من کمک بخواهيد. 

 اهلل عنه یرضجنگل را به صدو هفتاد هزار خريده بود و عبد اهلل  اهلل عنه یرضگفت: زبير 

 یرضـروخت. سپس  برخاست و گفت: هر کس که بر زبير آن را به هزار هزار و ششصد هزار ف

آمـد کـه  اهلل عنـه یرضـقرض دارد بايد در جنگل نزد ما بيايد. بعداً عبد اهلل بن جعفر  اهلل عنه

می خواست و برای عبد اهلل گفت: اگر بخواهيـد آنـرا بـرای  اهلل عنه یرضچهارصد هزار از زبير 

ت: نه! گفت: پس يک قطعه زمينی برايم بدهيـد. عبـد شما واگذارم؟ عبد اهلل رضی اهلل عنه گف

اهلل گفت: از اينجا تا اينجا از تو باشد و عبد اهلل قسمتی از آنرا فروخته قـرض او را )پـدرش را( 

آمد و ديد که عمـرو بـن عثمـان  اهلل عنه یرضادا کرد و چارونيم سهم از آن ماند و بنزد معاويه 

 د او نشسته اند. معاويه گفت: که قيمت جنگل چقدر شد؟منذر بن زبير و ابن زمعه در نزبن 

 گفت: هر سهم به صد هزار.

 گفت: چقدر از آن باقی مانده؟

 گفت: چهار و نيم سهم.

 منذر گفت: يک سهم آنرا به صد هزار خريدم.

 معاويه گفت: چقدر ماند؟

 گفت: يک و نيم سهم.

سهم  اهلل عنه یرض بن جعفر گفت: آنرا به صدو پنجاه هزار خريدم. راوی گفت: عبد اهلل

خود را به ششصد هزار به معاويه فروخت. چـون پسـر زبيـر از ادای قرضـش فراغـت يافـت، 

 گفتند: ميراث ما را قسمت کن.  اهلل عنه یرضفرزندان زبير 
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گفت: بخدا قسم آنرا تقسيم نمی کنم تا چهار سال در موسم حج اعالن کـنم کـه: آگـاه 

قرضی دارد بيايد که حق او را بدهيم و چون چهار سال   اهلل عنه یرضباشيد هر کس که بر زبير 

چهار زن داشـت  اهلل عنه یرضگذشت آنرا تقسيم نمود و يک سوم آنرا طبق وصيتش داد. زبير 

که برای هر زنش، هزار هزار و دو صد هزار می رسيد و تمام مال او پنجاه هزار هـزار و دو صـد 

 هزار بود.

لوم، زیرا یا صحابی ایست که تأویل نموده که او مظلومانه کش ته م ی ش ود و ی ا غی ر ش: اال ظالم او مظ
 صحابی ایست که برای دنیا می جنگد و او ظالم بشمار می رود.

 

 

 و امر به باز پس گرداندن حقوق مظلومان باب تحريم ظلم  -21
 

 68غافر:  اعُ{مَا لِلظَّاِلمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَقال اهلل تعالی: }

 76الحج:  وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ{ و قال تعالی: }
 

 فی آخر باب المجاهدة. رضی اهلل عنه المتقدم ذرحديث أبی  وأمّا األحاديث فمنها
 

خداوند می فرمايد: ستمکاران را هيچ خويشی که حمايت کند و ياوريکه شفاعتش 

 68پذيرفته شود،نخواهد بود. غافر: 

 76هم می فرمايد: هرگز ستمکارانرا ياور و ياری نخواهد بود. حج: و 
 

 است که در آخر باب مجاهدت گذشت. اهلل عنه یرضاز زمرهء احادیث ابوذر 
 

اتَّقُـوا الظُّلْـمَ »  قـال:وعن جابر رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -213

، حملَهُـمْ علـى أَنْ أَهْلَکَ مـَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ، واتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظُلُمَاتٌ فَإِنَّ الظُّلْمَ

 م.رواه مسل «سفَکَوا دِماءَهُمْ واسْتَحلُّوا مَحارِمَهُمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جابر  -213
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يزيـد، زيـرا ظلـم تـاريکی هـای روز فرمود: از ظلم بپرهاهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

قيامت است. و از آزمندی بپرهيزيد، زيرا آزمندی مردمـی را کـه پـيش از شـما بودنـد، هـالک 

 ساخت، وادارشان کرد، تا خونهای شانرا بريزند، و محارم شانرا حالل شمارند.       
 

لَتُـؤَدُّنَّ »  قـال:لَيْهِ وسَلَّم وعن أَبِی هريرة رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَ -214

 م.رواه مسل «الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقيامَةِ حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاء 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -214

ق را به صـاحبانش در روز فرمود: بخداوند قسم که حقو اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 قيامت خواهيد پرداخت تا قصاص گوسفند بی شاخ از گوسفند شاخدار گرفته شود.
 

لّى اهللُ  ع،کُنَّا نَتحدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَا قال:وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما  -215 وَالنَّبِیُّ صـَ

 م،حَتَّى حمِدَ اللَّه رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ع،ةُ الْوداوَالَ نَدْرِی مَا حَجَّ ا،عَلَيْهِ وسَلَّم بَيْن أَظْهُرِنَ

 ه:ما بَعَثَ اللَّه مِنْ نَبیٍّ إالَّ أَنْذَرَهُ أُمَّتـ»  قال:وَ ه،وَأَثْنَى عَليْهِ ثُمَّ ذَکَر الْمسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ فی ذِکْرِ

أْنِهِ فَلَـيْسَ يَخْفِـی  ه،أَنْذَرَهُ نوحٌ وَالنَّبِيُّون مِنْ بَعْدِ وَإنَّهُ إنْ يَخْرُجْ فِيکُمْ فما خفِیَ عَلـيْکُمْ مِـنْ شـَ

وَإِنَّهُ أَعورُ عَيْن الْيُمْنَى ، کَأَنَّ عيْنَهُ عِنبَـةٌ طَافِيَـةٌ . أال إن اللَّـه حـرَّم  ر،عَلَيْکُمْ، إِنَّ رَبَّکُمْ لَيس بأَعْو

 « ت؟فی شَهْرِکُم هـذا أالَ هـل بلَّغْـ ا،فی بلدِکُمْ هذ ا،حُرْمَةِ يوْمکُمْ هذکَ م،علَيْکُمْ دِمَاءَکُمْ وَأَمْوالکُ

رِبُ  م،ويحکُو:اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثاَلثاً ويْلَکُمْ أَ»  قال: م،نَعَ ا:قَالُو انظُـرُوا: ال ترْجِعُـوا بَعْـدِی کُفَّـاراً يضـْ

 ه.وروى مسلم بعض ی،رواه البخار «بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضِ 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -215

با همديگر از حجة الوداع صحبت می کرديم و نمی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلما در کنار 

حمد خدا را گفته و بر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدانستيم که حجة الوداع چيست؟ تا اينکه 

نمود و در مورد وی سـخن را بـدرازا کشـيده و وی ثنا فرستاد و سپس از مسيح دجال صحبت 

نوح عليه السالم و  اينکه امت خود را از او بيم داد. فرمود: خداوند هيچ پيامبری را نفرستاد، مگر

پيامبرانی که بعد از وی بودند از او بيم دادند، و اگر او در ميان شما برآيد، و چيزی از امر وی بـر 

می باشد که خدای شما يک چشم نيست و چشـم راسـت او شما پوشيده بماند، اين پوشيده ن

کور است که گويی چشمش مانند دانهء انگوری برآمده است، بدانيد که خداوند خونها و مالهای 
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شما را بر شما حرام ساخته مانند حرمت اين روز شما در اين ماه شما و در اين شهر شما، هان 

 آيا تبليغ کردم؟

 گفتند: بلی.

ايا گواه باش و سه بار اين سخن را تکرار نموده فرمود: وای بر شـما، وای فرمود: بار خد

 بر شما متوجه باشيد که بعد از من به کفر باز نگرديد که برخی گردن برخی ديگر را بزند.
 

)) مَـنْ ظَلَـمَ  قـال:وعن عائشة رضی اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -211

 ه.متفقٌ علي طُوِّقَهُ منْ سَبْعِ أَرَضِينَ (( قِيدَ شِبْرٍ مِنَ األرْضِ
 

 ا روايت است که:اهلل عنه یرضاز عايشه  -211

فرمود: کسيکه باندازهء يک وجب از زمين ظلم نمايـد، از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 هفت زمين آن وجب بر گردنش حلقه می شود.
 

إِنَّ اللَّه »  م:ول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّقال رس قال:وعن أَبی موسى رضی اللَّه عنه  -217

} وَکَذَلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِی ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ   ا:ثُمَّ قَرَ ه،لَيُمْلِی لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ

 . أَلِيمٌ شَديدٌ { 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -217

فرمود: خداوند برای ظالم مهلت مـی دهـد و چـون او را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

} وَکَذَلِکَ أَخْـذُ بگيرد و مورد مؤاخذه قرار دهد رهايش نمی کند، سپس اين آيه را تالوت نمود: 

 612هود: دٌ { رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِی ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدي
 

إنَّـکَ » قـال:بعَثَنِی رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف قال:وعن مُعاذٍ رضی اللَّه عنه  -218

وأَنِّـی رسـول اللَّـه فـإِنْ هُـمْ  ه،فادْعُهُمْ إِلَى شََِهَادة أَنْ ال إِلَهَ إالَّ اللَّ ب،تَأْتِی قوْماً مِنْ أَهْلِ الْکِتَا

فَأَعْلِمهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِ افْترضَ علَيْهم خَمْسَ صَلَواتٍ فی کُلِّ يـومٍ وَلَيْلَـةٍ ، فَـإِنْ هُـمْ  ،کأَطاعُوا لِذَلِ

 م،فَأَعلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِ افْتَرَضَ عَلَيهمْ صدَقَةً تُؤْخذُ مِنْ أَغنيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَـرائه ک،أَطَاعُوا لِذل

واتَّقِ دعْوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَـيْس بينهـا وبـيْنَ اللَّـه  م.فَإِيَّاکَ وکَرائِمَ أَمْوالِه ک،لِذلفَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا 

 ه.متفقٌ علي «حِجَابٌ 
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 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز معاذ  -218

به عنوان نماينده فرستاد و فرمود: تو نزد مردمی می  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمرا 

ی که آنها اهل کتاب اند، پس دعوت شان کن تا شهادت دهند که معبودی بر حـق جـز يـک رو

خدا وجود ندارد و من فرستادهء خدايم. اگر از تو فرمان بردند آنان را آگاه ساز، که خداونـد بـر 

 آنها در هر شبانه روز پنج نماز واجب گردانيده، اگر از تو فرمانبرداری کردند، آنان را با خبر ساز

که خداوند بر آنان صدقهء فرض نموده که از ثروتمندان شان گرفته شده و به فقرای شان داده 

می شود. اگر باز هم از تو فرمانبرداری کردند، پس خود را از مالهای سرهء شـان دور بـدار و از 

 دعای مظلوم بترس، زيرا بين دعای مظلوم و بين خداوند حجاب و پرده ای وجود ندارد.
 

اسْتعْملَ النَّبِـیُّ  قال:عن أَبِی حُميْد عبْدِ الرَّحْمن بنِ سعدٍ السَّاعِدِیِّ رضی اللَّه عنه و -219

هَذَا لَکُـمْ،  قال:ابْـنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ  ه:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَجُالً مِن األَزْدِ يُقَالُ لَ

 قال:ثُمَّ  ه،فَحمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْ ر،فَقَامَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم على الْمِنب وَهَذَا أُهدِیَ إِلَیَّ

هَـذَا لَکُـمْ، وَهَـذَا  ل:فَيَأْتِی فَيَقُـو ه،أَمَّا بعْدُ فَإِنِّی أَسْتعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ على الْعمَلِ مِمَّا والَّنِی اللَّ» 

أَفَال جلس فی بيتِ أَبيهِ أَوْ أُمِّهِ حتَّى تأْتِيَهُ إِنْ کَانَ صادقاً، واللَّـه ال يأْخُـذُ أَحـدٌ  ی،هْدِيَت إِلَهَدِيَّةٌ أُ

لَقِـیَ اللَّـه  مِنْکُمْ شَيْتاً بِغَيْرِ حقِّهِ إالَّ لَقِیَ اللَّه تَعالَى ، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَال أَعْـرفَنَّ أَحـداً مِـنْکُمْ

»  قـال:ثُمَّ رفَعَ يَديْهِ حتَّى رُؤِیَ بَياضُ إبْطيْهِ ف أَوْ شاةً تيْعَرُ ر،أَوْ بَقرة لَهَا خُوا ء،حْمِلُ بعِيراً لَهُ رغَايَ

 ه.متفقٌ علي ا،ثالث «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو حميد عبد الرحمن بن سعد ساعدی  -219

مردی از قبيلهء ازد را که ابن لتيبه نام داشـت، مـأمور جمـع  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

آوری صدقات نمود و چون آمد، گفت: اين مال از شما است و ايـن بـرايم بخشـش داده شـده 

 به منبر برآمده بعد از حمد و ثنای خداوند فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاست. 

ای که دارم، يکی از شما را بوظيفه ای مـی گمـارم، او مـی پس من طبق وظيفه  ،اما بعد

آيد و می گويد: اين مال از شما است و اين برايم بخشش داده شده اسـت. اگـر درسـت مـی 

گويد، چرا به خانهء پدر يا مادرش ننشست تا اين هديه بوی برسد؟ بخـدا هـيچ يـک از شـما 

تی روبرو مـی شـود کـه آن را بـر دوش چيزی را بدون حقش نمی گيرد، مگر اينکه با خدا بحال

دارد، پس نبينم يکی از شما را که با خدا مالقی شود، در حاليکه شتر و گـاو و گوسـفندی را بـر 

دارد که هر کدام از آنها آواز می نمايد صدا می کند، سپس دستهايش را باال نمود، طوری دوش 
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م آيا تبليغ نمودم؟ و ايـن سـخن را که سفيدی بغل شان ديده شد و فرمود: بار خدايا آيا رساند

 سه بار تکرار فرمود.
 

مَـنْ کَانـتْ »  قـال:وعن أَبی هُرِيْرَةَ رضی اللَّه عنه عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -261

 م،ال يکُونَ دِينَارٌ وال دِرْهَـفَلْيتَحَلَّلْهِ منْه الْيوْمَ قَبْلَ أَنْ  ء،مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَیْ ه،عِنْدَه مَظْلمَةٌ ألَخِي

وإنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِـنْ سـيِّتَاتِ صـاحِبِهِ  ه،إنْ کَانَ لَهُ عَملٌ صَالحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقدْرِ مظْلمتِ

 ی.رواه البخار «فَحُمِلَ عَلَيْهِ 
 

ست کـه فرمـود: روايت ا اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز اهلل عنه  یاز ابو هريره رض -261

آنکه حقی از برادرش بر اوست، از آبرويش يا چيزی ديگر بايد از وی بخشـش طلبـد، قبـل از 

اينکه  روزی بيايد که درهم و ديناری نيست. و هرگاه عمل صالحی داشـته باشـد، بـه انـدازهء 

ظلمش گرفته شود، و اگر عمل نيک نداشته باشـد، از گناههـای رفـيقش )طـرف خصـومت او( 

 شده و بر دوش او نهاده می شود.گرفته 
 

وعن عبد اللَّه بن عَمْرو بن الْعاص رضی اللَّه عنهما عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -266

متفـق « والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللَّه عَنْـهُ  ه،الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِ» قال:

 ه.يعل
 

 از عبد اهلل بن عمر و بن العاص رضی اهلل عنهما روايت است که: -266

فرمود: مسلمان )کامل( آنست که مسلمانها از زبان و دستش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 در امان باشند، و مهاجر کسی است که منهيات خدا را ترک کند.
 

نَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَجُـلٌ يُقَـالُ لَـهُ کَانَ عَلَى ثَقَل ال قال:وعنه رضی اللَّه عنه  -262

فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فوَجَدُوا  «هُوَ فی النَّارِ »  م:کِرْکِرةُ ، فَمَاتَ فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ی.رواه البخار عَبَاءَة قَدْ غَلَّهَا.
 

بن العاص رضی اهلل عنهما روايت اسـت کـه گفـت: در  و هم از عبد اهلل بن عمرو -262

رسـول اهلل شخصی بود که کرکره نـام داشـت و مـرد.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلزمرهء حشم 

فرمودند: که او در دوزخ است، پس رفته و جستجو کردند، ديدندکه عبـائی اهلل عليه وسلم  یصل

 را از مال غنيمت خيانت کرده است.
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تحریم خیانت در غنیمت تذکر یافته و اینکه خیانت در مال غنیمت سبب دخول جه نم  در حدیث حکمش: 
 می گردد.
 

وعن أَبی بَکْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحارثِ رضیَ اللَّه عنهُ عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  -263

هْر ض:السَّمواتِ واألَرْ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ کَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه»  ر شـَ مِنْهَـا  ا،السَّنةُ اثْنَـا عَشـَ

عْبَا م،ذُو الْقعْدة وَذو الْحِجَّةِ ، والْمُحرَّ ت:أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَالثٌ مُتَوَالِيَا  ن،وَرجُب الذی بَيْنَ جُمادَی وَشـَ

ليْس ذَا أَ قال: ه،نَّا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِفَسکَتَ حَتَّى ظنَ م،اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَ ا:قلْنَ « ا؟أَیُّ شَهْرٍ هَذَ

فَسَکَتَ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسـمِّيهِ  م،قُلْنَا: اللَّه وَرسُولُهُ أَعل « ا؟فأَیُّ بلَدٍ هَذَ»  قال:بلَى:  ا:قُلْنَ ة؟الْحِجَّ

ولُهُ  ا:قُلْنَـ « ا؟فَأَیُّ يَومٍ هذَ»  قال:بلَى .  ا:قُلْن « م؟أَلَيْسَ الْبلْدةَ الحر»  قال: ه.بغَيْر اسْمِ اللَّـه ورسـُ

»  قـال:بَلَـى .  ا:قُلْنَـ « ر؟أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْ»  قال: ه.فَسکَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه سيُسمِّيهِ بِغيْر اسمِ م،أَعْل

هْرِکم کَحُرْمَةِ يَ م،فإِنَّ دِماءَکُمْ وَأَمْوَالَکُمْ وأَعْراضَکُمْ عَلَيْکُمْ حرَا وْمِکُمْ هَذَا فی بَلَدِکُمْ هَـذا فـی شـَ

کُمْ رِقَـابَ  م،وَسَتَلْقَوْن ربَّکُم فَيَسْأْلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُ ا،هَذَ رِبُ بَعْضـُ أَال فَال تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً يضـْ

مِعه فلَعلَّ بعْض من يبْلغُه أَنْ يَکُو ب،أَالَ لِيُبلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِ ض،بَعْ  «نَ أَوْعَى لَه مِن بَعْضِ مَـنْ سـَ

 ه.متفقٌ علي« اللَّهُمْ اشْهدْ »  قال: م،نَعَ ا:قُلْن « ت؟أاَل هَلْ بلَّغْ ت،أَال هَلْ بَلَّغْ»  قال:ثُمَّ 
 

روايت شـده کـه فرمـود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز ابوبکره نفيع بن حارث از  -263

اوند در روز آفرينش آسمانها و زمين آنرا در آورده است. زمان در گردش است به شکلی که خد

ماه است که چهار ماه آن ماههای حرام است، سه پی در پی اسـت، ذی القعـده و ذی  62سال 

  .الحجة و محرم و ماه رجب ماهی که در ميان جمادی و شعبان است

 بعد فرمود: حاال کدام ماه است؟ 

پس سکوت اختيار نمود، طوری که گمـان کـرديم گفتيم: خدا و رسول او داناتر است! س

  .شايد آنرا به نام ديگری غير از نامش بنامد

 فرمود: آيا ذوالحجة نيست؟

 گفتيم: آری.

 فرمود: پس اين کدام شهر است؟

گفتيم: خدا و رسول او داناتر است. و سکوت فرمود چنانچه گمـان کـرديم، شـايد آنـرا 

 بنامی ديگر جز نامش بنامد.
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 آيا سرزمين حرام نيست؟فرمود: 

 گفتيم: آری!

 بعد فرمود: اين کدام روز است؟

گفتيم خدا و رسول او داناتر است. باز سکوت فرمود که گمان کـرديم شـايد آنـرا بجـز 

 نامش بنامد، فرمود: آيا روز قربانی نيست؟ )عيد قربان(.

 گفتيم: آری.

حرام است، ماننـد حرمـت فرمود: پس جانهای شما و مالهای شما و آبروی شما بر شما 

ن روز شما درين شهر شما و درين ماه شما. و زود است که با خدا روبر شويد و از اعمال شما يا

سؤال نمايد. آگاه باشيد، پس بايد شخصی که حاضر است به کسيکه حاضر نيست اين پيـام را 

ضی که آنـرا شـنيده برساند، شايد برخی از کسانيکه پيام باو می رسد، بهتر حفظ کند آنرا از بع

 اند. سپس فرمود: آيا تبليغ کردم؟

 گفتيم: بلی.

 فرمود: بار خدايا شاهد باش!

 ش: رجب مضر گفته شده، زیرا قبیلهء مضر بیش از دیگر عربها بر تحریم آن اهتمام می ورزیدند.
 

لّى اهللُ وعن أَبی أُمَامةَ إِيَاسِ بنِ ثعْلَبَةَ الْحَارِثِیِّ رضی اللَّه عنه أَن رسـو -264 لَ اللَّـه صـَ

 «وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ  ر،مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْریءٍ مُسْلمٍ بيَمِينِهِ فَقدْ أَوْجَبَ اللَّه لَه النَّا» عَلَيْهِ وسَلَّم قال: 

 م.واه مسلر «وإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاکٍ »  قال:ف ه؟وإِنْ کَانَ شَيْتاً يسِيراً يا رسولَ اللَّ ل:فقال رجُ
 

 روايت است که:  اهلل عنه یرضاز ابو امامه اياس بن ثعلبه حارثی  -264

فرمود: کسی که حق مسلمانی را بـرای خـويش بگيـرد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خداوند دوزخ را بر وی واجب ساخته و بهشت را بر او حرام می سازد. مردی گفت: چطور است 

 اگر چيز اندکی باشد؟

ود: هر چند شاخهء چوب اراک باشد. )اراک درختی است کـه بـا چـوب آن مسـواک فرم

 کنند(
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مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ »  ل:سَمِعْتُ رسولَ اللَّه يَقُو قال:وعن عَدِی بن عُمَيْرَةَ رضی اللَّه عنه  -265

ودُ  «بِهِ يوْم الْقِيامَةِ  کَانَ غُلُوال يَأْتِی ه،فَکَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَ ل،مِنْکُمْ عَلَى عَمَ فقَام إَلْيهِ رجُـلٌ أَسـْ

سَمِعْتُک  قال: « ک؟ومال»  يا رسول اللَّه اقْبل عنی عملَکَ قال: قال:ف ه،کأَنِّی أَنْظرُ إِلَيْ ر،مِنَ األَنْصَا

فمَا أُوتِـی  ه،لِيلهِ وَکِثيرِمن اسْتعْملْنَاهُ عَلَى عملٍ فلْيجِیء بقَ ن:وَأَنَا أَقُولُهُ اآل»  قال: ا،تقُول کَذَا وَکَذَ

 م.رواه مسل« مِنْهُ أَخَذَ ومَا نُهِِِى عَنْهُ انْتَهَى 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عدی بن عميره  -265

شنيدم که فرمود: هرگاه کسـی را بـر کـاری مؤظـف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

ان دارد، خائن و دزد شمرده شده، و در روز قيامت بـا ما پنه از سازيم و سوزنی يا باالتر از آن را

 آن حاضر می شود.

رسـول اهلل مرد سياهی از انصار برخاست، گويی من اکنون بسويش می نگرم و گفت: يا 

 وظيفه ات را که به من دادی پس بگير! اهلل عليه وسلم  یصل

 فرمود: ترا چه شده؟

 گفت: شنيدم که چنين و چنان فرمودی!

اال هم می گويم هرگاه کسی را به کاری مقرر سازيم بايد کم و زيـادش را بمـا فرمود: ح

رساند. آنچه از آن به او داده می شود، بگيـرد و آنچـه بـه دوری از آن امـر شـود، از آن دوری 

 گزيند.

 ش: در این حدیث وعید شدیدی است برای کارمند و مأموری که خیانت می کند، خواه کم باشد، یا زیاد.
 

لمَّا کان يوْمُ خيْبرَ أَقْبل نَفرٌ مِنْ أَصْحابِ  قال:وعن عمر بن الخطاب رضی اللَّهُ عنه  -261

فـالنٌ  ا:حتَّى مَرُّوا علَى رَجُـلٍ فقـالو د،وفاُلنٌ شهِي د،فاُلنٌ شَهِي ا:النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالُو

رواه  «کالَّ إِنِّی رَأَيْتُهُ فِی النَّارِ فِی بُرْدَةٍ غَلَّهـا أَوْ عبَـاءَةٍ »  م:وسَلَّفقال النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  د.شهِي

 م.مسل
 

 می گويد: اهلل عنه یرضعمر بن الخطاب  -261

آمـده گفتنـد: فالنـی شـهيد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر روز خيبر عده ای از اصحاب 

 اهلل عليـه وسـلم یپيـامبر صـليد اسـت. است و فالنی شهيد است و سپس گفتند فالنی شـه
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فرمودند: هر گز نه! من او را در دوزخ ديدم  در حاليکه در برش برده يا عبائی بـود کـه از مـال 

 غنيمت دزديده بود.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  -267 وعن أَبی قَتَادَةَ الْحارثِ بنِ ربعی رضی اللَّه عنه عن رسـول اللَّـه صـَ

وَاإلِيمانَ بِاللَّـه أَفْضـلُ األَعْمـالِ، فَقَـامَ  ه،يهمْ، فذَکَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهادَ فِی سبِيلِ اللَّوسَلَّم أَنَّهُ قَام فِ

فقال لَهُ رسولُ اللَّـه  تُکَفِّرُ عنِی خَطَايَاىَ؟ ه،يا رسول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ قُتِلْتُ فِی سَبِيلِ اللَّ رَجلٌ فقال:

ثُـمَّ  «مُقْبِلٌ غيْـرَ مُـدْبرٍ  ب،نعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِی سَبِيلِ اللَّه وأَنْتَ صَابر مُحْتَسِ»  م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

أَتُکَفـرُ  ه،أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِی سَبِيل اللَّـ قال: « ت؟کيْف قُلْ»  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ر،مُقبِلٌ غَيْرَ مُدْبِ ب،نَعمْ وأَنْت صابِرٌ مُحْتَسِ» م:هللُ عَلَيْهِ وسَلَّفقال رسول اللَّه صَلّى ا ی؟عنی خَطَايا

 م.رواه مسل «إِالَّ الدَّيْن فَإِنَّ جِبْرِيلَ قال لِی ذلِکَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده حارث بن ربعی  -267

ايشان بيان نمود که جهـاد در ميان ايشان ايستاده و بر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 در راه خدا و ايمان به خدا برترين اعمال است. 

آگاهم کن که هرگاه در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلسپس مردی برخاسته و گفت: يا 

 راه خدا کشته شوم، آيا گناهانم بخشيده می شود؟

ته شوی در حاليکه برايش فرمود: بلی اگر در راه خدا کش اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 یرسول اهلل صلصبر نموده و از خدا مزدی طلبی و با دشمن روبرو شده به وی پشت ندهی. بعد 

 فرمود: چطور گفتی؟ اهلل عليه وسلم 

 گفت: آگاهم کن که هرگاه در راه خدا کشته شوم آيا گناهانم بخشيده می شود؟

ت را از خـدا بخـواهی و بـا در حاليکه صبر نموده و مـزد لی، هرگاه کشته شویفرمود: ب

 دشمن روبرو شده و به وی پشت ندهی، بجز قرض، چون جبرئيل اين را برايم گفته است.

می سازد، بلک ه نش: در این حدیث اشاره است به حقوق مردم و اینکه جهاد و شهادت حقوق مردم را محو 
 حقوق اهلل را محو می سازد.

 

أَتَـدْرُون » قال:ن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَ ه،وعن أَبی هريرة رضی اللَّه عن -268

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِی مَنْ يَأْتِی »  قال:ف ع.الْمُفْلسُ فِينَا مَنْ ال دِرْهَمَ لَهُ وَال مَتَا ا:قالُو «س؟من الْمُفْلِ

 ا،وقذَف هذَا وَأَکَلَ مالَ هَذَا، وسفَکَ دَم هذَ ا،مَ هذيَوْمَ الْقيامةِ بِصَالةٍ وَصِيَامٍ وزَکَاةٍ ، ويأْتِی وقَدْ شَتَ
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یَ مَـا  ه،وهَذا مِن حسَنَاتِ ه،فيُعْطَى هذَا مِنْ حسَنَاتِ ا،وَضَرَبَ هذ فَإِنْ فَنِيَتْ حسناته قَبْـلَ أَنْ يقْضـِ

 م.رواه مسل «ثُمَّ طُرِح فی النَّارِ ه،أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ علَيْ ه،عَلَيْ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -268

 فرمود: آيا می دانيد که مفلس کيست؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گفتند: مفلس در ميان ما کسی است که درهم و متاعی ندارد.

فرمود: مفلس در ميان امتم کسی است که به روز قيامـت  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

زکات می آيد در حاليکه اين را دشنام داده و اين را به زنا متهم ساخته مال اين  با نماز و روزه و

را خورده، خون اين را ريخته و اين را زده است، و به اين از نيکی ها و حسناتش داده می شـود 

به اين هم از حسنات و نيکی هايش داده می شود، اگر حسناتش قبل از ادای حقوق که بـر وی 

از گناهان شان گرفته شده و بر دوشش نهاده شده و سپس به آتش افگنـده  است، تمام شود

 می شود.
 

إِنَّمَـا أَنَـا »  قال:أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ا،وعن أُمِّ سَلَمةَ رضی اللَّه عنه -269

فأَقْضِی لَهُ بِنحْو مـا  ض،لْحنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْوَلَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَنْ يَکُونَ أَ ی،وَإِنَّکُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَ ر،بشَ

 أَعْلَم ی:أَ «أَلْحَنَ » ه.متفق علي «أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ 
 

 از ام سلمه رضی اهلل عنها روايت شده که: -269

فرمود: همانا من بشرم و شما دعواهای تـان را بـه مـن  م اهلل عليه وسل یرسول اهلل صل

عرضه می کنيد و شايد بعضی از شما از بعض ديگر در اظهار دليلش داناتر باشد و من بنفـع او 

طوری که می شنوم حکم کنم، هرگاه من حکم کنم برای کسی حق برادرش را، در واقـع پـارهء 

 از آتش دوزخ را به وی جدا می کنم.
 

لَّمابنِ عمرَ رضی اللَّه عنهما قال قال رسولُ اللَّ وعن -221 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ لَـنْ »  :ه صـَ

 .رواه البخاری «يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَماً حَراماً 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -221

د: مسلمان هميشه در فراخی از دينش قرار دارد تـا فرمو اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 لحظه ای که خون حرام را مرتکب نشود.



 184 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 

 ت:قالـ ا،وعن خَوْلَةَ بِنْتِ عامِرٍ األَنْصَارِيَّةِ ، وَهِیَ امْرَأَةُ حمْزَةَ رضی اللَّهُ عنـه وعنهـ -226

االً يَتَخَوَّضُونَ فِی مالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَـقٍّ فَلهُمُ إِنَّ رِجَ»  ل:سمِعْتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو

 ی.رواه البخار «النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامةِ 
 

بـود، روايـت شـده کـه  اهلل عنه یرضاز خوله بنت عامر انصاری که همسر حمزه  -226

 گفت:

ود دارنـد شنيدم که می فرمودند: هر آينه مردانی وجـ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 که در مال خدا بناحق تصرف می کنند، پس برای شان در روز قيامت آتش دوزخ است.

 

 

احترام به حريم مسلمين و حقوق شان و لزوم رحمت و باب  -27

 شفقت بر آنان 
 

 31الحج:  وَمَن ُيعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهَُو َخيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ{ }قال اهلل تعالی: 

 32الحج:  ذَِلکَ وََمن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَِإنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُُلوبِ{تعالی: }و قال 

 88الحجر:  وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِينَ{و قال تعالی: }

جَمِيعاً وَمَنْ  مَن قَتََل َنفْساً بِغَيِْر نَفْسٍ أَوْ َفسَادٍ فِی األَْرضِ فَکَأَنَّمَا قَتََل النَّاسَو قال تعالی: }

 32المائدة:  أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً{
 

خداوند می فرمايد: هرکس اموريرا که خدا حرمت نهاده، بزرگ و محتـرم شـمارد، البتـه 

 31مقامش نزد پروردگارش بهتر خواهد بود. حج: 

از تقوای دلهاست. حـج:  "تعظيم"و ميفرمايد: و هرکه تعظيم کند شعائر خدا را پس اين 

32 

 88و ميفرمايد: و پست گردان بازوی خود را برای مسلمانان. حجر: 
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و هم می فرمايد: هر آنکه کسيرا بغير عوض کسی و بغير فسـاد در زمـين )يعنـی قطـع 

طريق و ارتداد( بکشد، چنان است که همهء مردم را کشته است و هر که سبب زندگانی کسـی 

 32همهء مردم را زنده نموده باشد. مائده:  شد، پس چنان است که
 

الْمُؤْمنُ » :ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّمقال رسول اللَّ قال:وعن أَبی موسى رضی اللَّه عنه  -222

 .متفق عليه .وَشَبَّکَ بَيْنَ أَصَابِعِه «ضُهُ بَعْضاًللْمُؤْمِن کَالْبُنْيَانِ يَشدُّ بعْ
 

 روايت شده که: عنهاهلل  یرضاز ابو موسی  -222

فرمود: مسلمان برای مسلمان )يعنی رابطهء مسلمانها با  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

همديگر در تعاون و همکاری( چون ساختمانی است که برخی، برخی ديگر را محکم می سـازد. 

 (.انگشت های خود را به همديگر در آوردند )شبکه کردند اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلسپس 

این حدیث تمثیل است و در آن به همکاری و کمک مسلمان ب ه مس لمان تش ویق  ش: قرطبی می گوید:
صورت گرفته است، زیرا تعمیر و ساختمان زمانی استوار می ماند که اجزای آن همدست ومحکم باشد، ورنه خ راب 

یای خود را بدرس تی انج ام داده و یاری مسلمان امور دین و دن یو ویران می شود. همینگونه مسلمان بدون همکار
نمی تواند و نه به تنهائی می تواند به مصالح خویش پرداخته و در برابر ضررها مقاومت کند و در نتیجه ک ار دی ن و 

 دنیایش سر انجام نگرفته و شخص نیست و نابود می شود.
 

أَوْ  ا،فِی شَیْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَ مَن مَرَّ»  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -223

لِمِينَ مِنْهَـا  ک،أَسْوَاقِنَا، ومَعَه نَبْلٌ فَلْيُمْسِ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصالِهَا بِکفِّهِ أَنْ يُصِيب أَحَداً مِـنَ الْمُسـْ

 ه.متفق علي «بِشَیْءٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضو هم از ابو موسی  -223

فرمود: آنکه در گوشهء از مساجد يا بازارهای ما مرور می  عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

کند و همراهش تيری است بايد که تير را محکم گيرد يا اينکه نصال )آهن سـر تيـر( آن را بـه 

 دستش بگيرد، مبادا که کدام مسلمانی را از آن ضرری رسد.
 

لَّم: قال:وعن النُّعْمَانِ بنِ بشِيرٍ رضی اللَّه عنهما  -224  قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وٌ تَـداعَى لـهُ  م،مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِی تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِ»  مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ عُضـْ

 ه.متفقٌ علي «سائِرُ الْجسدِ بالسهَرِ والْحُمَّى 
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 ما روايت است که:عنهاهلل  یرضاز نعمان بن بشير  -224

فرمود: مثل مسلمانها در محبت و رحمت و مهربانی شان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

به همديگر مانند يک جسد است، که هرگاه عضوی از آن بدرد آيد، ديگر اعضای جسد در تب و 

 بيدار خوابی با آن همراهی می کنند.
 

قبَّل النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم الْحسـنَ ابـن  ل:قاوعن أَبی هُريْرَةَ رضی اللَّه عنه  -225

إِنَّ لِی عَشرةً مِنَ الْولَـدِ مـا قَبَّلـتُ  ع:فقال األَقْرَ س،وَعِنْدَهُ األَقْرعُ بْنُ حَابِ ا،عَلیٍّ رضی اللَّه عنهم

 .متفقٌ عليه «مَن ال يَرْحمْ ال يُرْحَمْ» ل:قامِنْهُمْ أَحداً فنَظَر إِلَيْهِ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف
 

 گفت: اهلل عنه روايت است که یاز ابو هريره رض -225

صورت حسن بن علی رضی اهلل عنهما را بوسـيد در حاليکـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 اقرع بن حابس کنار شان نشسته بود.

 را نبوسيده ام.اقرع گفت: من ده فرزند دارم، تا بحال صورت يکی از آنها 

بسويش نگريسته و فرمود: کسی که رحـم نکنـد مـورد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 رحمت قرار نمی گيرد.
 

لّى  ت:وعن عائشةَ رضی اللَّه عنها قال -221 قدِم ناسٌ مِن األَعْرابِ عَلَى رسـول اللَّـه صـَ

فقال رسولُ اللَّه  ل،لَکِنَّا واللَّه ما نُقَبِّ ا:قالو «نَعَمْ »  قال:ف م؟أَتُقبِّلونَ صِبيْانَکُ ا:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فقالو

 ه.متفقٌ علي «أَوَ أَمْلِکُ إِنْ کَانَ اللَّه نَزعَ مِنْ قُلُوبِکُمْ الرَّحمَةَ»  م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -221

آمده گفتند: آيا صورت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلور گروهی از باديه نشينان به حض

 بچه های تان را بوسه می زنيد؟

 فرمود: بلی.

 گفتند: ولی ما به خدا نمی بوسيم.

فرمود: هرگاه خداوند از دلهـای شـما رحمـت را بيـرون  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کرده باشد، من چه کاری انجام داده می توانم بدهم.
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لَّ قال:وعن جرير بن عبد اللَّه رضی اللَّه عنه  -227 »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «مَنْ ال يرْحَم النَّاس ال يرْحمْهُ اللَّه 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جرير بن عبد اهلل  -227

م نکند، خدا بر او رحم نمـی فرمود: کسی که به مردم رح اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کند.
 

إِذا صلى »  قال:أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،وعن أَبی هُريرةَ رضی اللَّه عن -228

طَوِّل مـا وإِذَا صَلَّى أَحَدُکُمْ لِنَفْسِهِ فَلْي ر.فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسقيمَ والْکَبِي ف،أَحدُکُمْ للنَّاسِ فلْيُخَفِّ

 ه.متفقٌ علي «شَاءَ 

 . «وذَا الْحاجَةِ »  وفی روايةٍ :
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -228

رد شـما بـرای مـردم نمـاز گـزاکـدام فرمـود: هرگـاه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ال وجود دارد. )پيشنمازی کند( بايد کوتاهش نمايد، زيرا در ميان آنان ناتوان و مريض و بزرگس

 و هرگاه برای خويش نماز گزارد، آنگونه که می خواهد به درازا کشاند.

 و در روايتی آمده: حاجتمند در آنها وجود دارد.
 

لَّم لَيـدعُ  ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قَالَ -229 إِنْ کَان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «خَشْيةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ  ه،لَ بِوهُوَ يحِبُّ أَنَ يَعْم ل،الْعَمَ
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -229

کاری را ترک می کردند که دوست داشتند بـه آن عمـل  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 واجب نشود.کنند، از ترس اينکه مبادا مردم بدان عمل کنند و بر آنها 
 

نَهَاهُمْ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَن الْوِصـال رَحْمـةً  ت:وعنْهَا رضی اللَّه عنها قالَ -231

قِينی »  قال: ل؟فقالوا: إِنَّکَ تُواص م،لهُ متفـقٌ  «إِنِّی لَسْتُ کَهَيتَتِکُمْ إِنِّی أَبِيتُ يُطْعِمُنی رَبِّـی ويَسـْ

 عليه 

 ب.فیَّ قُوَّةَ مَنْ أَکَلَ وَشَرَ يجعَلُ ه:مَعنا
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 ها روايت است که گفت:اهلل عن یرضو هم از عايشه  -231

 آنها را از روزهء پی در پی منع نمودند.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 گفتند: يا رسول اهلل شما روزهء پی در پی می گيريد!

روردگارم مرا طعامی مـی فرمود: من مثل شما نيستم، من شب را می گذرانم در حاليکه پ

 دهد و سيراب می نمايد.

ش: مفهومش اینست که خداوند توان آن را به من می دهد، یعنی از قدرت خود به من طعام می خوران د و 
 می نوشاند.

 

قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال:وعن أَبی قَتادَةَ الْحارِثِ بنِ ربْعی رضی اللَّه عنه  -236

فَـأَتَجوَّزَ فِـی صـالتِی  ی،فَأَسْمعُ بُکَاءَ الصَّبِ ا،إِنِّی ألَقُومُ إِلَى الصَّالةِ ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّل فِيه» م:وسَلَّ

 ی.رواه البخار «کَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده حارث بن ربعی  -236

فرمود: چون به نماز برمی خيزم و می خواهم که درازش  وسلم اهلل عليه  یرسول اهلل صل

کنم، ناگهان گريهء بچه را می شنوم و در نمازم تخفيـف مـی آورم، از تـرس اينکـه مبـادا بـر 

 مادرش سختی آورم.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  -232 وعن جُنْدِبِ بن عبد اللَّه رضی اللَّه عنـه قـال: قـال رسـولُ اللَّـه صـَ

فَإِنَّهُ منْ يَطْلُبْـهُ  ء،صَلَّى صَالةَ الصُّبحِ فَهُوَ فِی ذِمةِ اللَّه فَال يطْلُبنَّکُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَیْ منْ»وسَلَّم:

 م.رواه مسل «ثُمَّ يکُبُّهُ عَلَى وجْهِهِ فی نَارِ جَهَنَّم  ه،مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَیْءٍ يُدرِکْ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جندب بن عبد اهلل  -232

فرمود: کسی که نماز صـبح را بخوانـد او در امـان خـدا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بکوشيد که خداوند در مورد چيزی دين و بدهی خود، شـما را مـورد پرسـش قـرار است. پس 

 ندهد، زيرا هرگاه خداوند از کسی چيزی از بدهی خود را بطلبد، او را فرا می گيرد و سـپس او را

 برويش در آتش دوزخ می اندازد.

ش: در این حدیث تهدید شدیدی است برای آنکه بر کسی تعرض کند که نماز صبح را گ زارده باش د، ک ه 
 طبعاً بقیهء نمازها را می گزارد و آنکه بر او تعرض کند در واقع به خدا اهانت روا داشته است.
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لِمُ »  قال:ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّ -233 المُسـْ

ومَـنْ فَـرَّج عـنْ  ه،منْ کَانَ فِی حَاجَةِ أَخِيهِ کَانَ اللَّهُ فِی حاجتِ ه،وال يُسْلِم ه،ال يظْلِمُ م،أَخُو المُسْلِ

نْ ستر مُسْلِماً سَتَرهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ مُسْلِمٍ کُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عنْهُ بِهَا کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ يوْمَ الْقِيامَةِ ، ومَ

 ه.متفقٌ علي «
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -233

فرمود: مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم نمی کنـد، اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اجت برادرش باشد، او را به دشمنش تسليم نمی دهد، کسی که در صدد برآوردن نيازمندی و ح

خداوند در برآوردن حاجتش ياری اش می نمايد. و کسی کـه مشـکل مسـلمانی را حـل کنـد، 

خداوند در برابر آن مشکلی از مشکالت روز قيامت او را می گشايد و کسی که عيب مسلمانی را 

 بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را می پوشاند.
 

المُسْلِمُ » م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:ه عنه وعن أَبی هريرة رضی اللَّ -234

هُ ومالُـه ودمُـهُ  ه،أَخُو الْمُسْلِم ال يخُونُه وال يکْذِبُهُ وال يخْذُلُ کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ عِرْضـُ

حـديث  قـال:رواه الترمـذیُّ و «خـاهُ المسـلمبِحسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِـرَ أَ ا،التَّقْوَى هَاهُن

 ن.حس
 

 که: شدهاهلل عنه روايت  یاز ابو هريره رض -234

فرمود: مسلمان برادر مسلمان است، به وی خيانت نمـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کند، دروغ نمی گويد، او را خوار نمی کند، همهء ارزشهای يک مسلمان بر مسلمان حرام اسـت، 

يش، مال و خونش. آگاه باشيد که تقوی اينجاست! کافيست برای شخص از شر و بدی که آبرو

 برادر مسلمانش را تحقير کند.
 

لَّ قال:وعنه  -235 وا وال »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ال تَحاسـدُوا وال تناجشـُ

لِم  ض،تَباغَضُوا وال تَدابرُوا وال يبِعْ بعْضُکُمْ عَلَى بيْعِ بعْ وکُونُوا عِبادَ اللَّه إِخْواناً. المُسْلِمُ أَخُو الْمُسـْ

التَّقْوَى هَاهُنا ويُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَالَثَ مرَّاتٍ بِحسْبِ امْـرِیءٍ مِـنَ  ه.ال يَظلِمُه وال يَحْقِرُهُ وال يَخْذُلُ

 م.رواه مسل «لِمِ حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعِرْضُهُ کُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْ م.الشَّرِّ أَنْ يَحْقِر أَخاهُ المسل
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -235
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فرمود: با همديگر حسد نکنيد، با همـديگر بيـع نجـش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ننماييد )نجش اين است که در قيمت متاع بيفزايد در حاليکه قصد خريد ندارد به خـاطر آنکـه 

گری را بفريبد( با همديگر بغض و کينه نکنيد، به هم پشت نگردانيد و بعضی شما بر فـروش دي

بعضی ديگر نفروشد، ای بندگان خدا با هم برادر باشيد. مسلمان برادر مسـلمان اسـت، بـر او 

و به سينه اش اشـاره "ظلم نمی کند، او را تحقير ننموده، و خوارش نمی سازد. تقوی اينجاست 

برای شرارت شخص کافيست که برادر مسـلمانش را  "بار اين سخن را تکرار نمود کرده و سه

 تحقير کند. همهء مسلمان بر مسلمان حرام است، خون و مال و آبرويش.

 

ال يُـؤْمِنُ أَحـدُکُمْ »  قـال:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -231

 ه.متفقٌ علي «ا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ حتَّى يُحِبَّ ألَخِيهِ مَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -231

فرمود: مؤمن کامل شمرده نمی شود، يکی از شما تا دوسـت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد
 

 «انْصُرْ أَخَـاکَ ظَالِمـاً أَوْ مَظْلُومـاً»  م:وسَلَّقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال:وعنه  -237

تَحْجُـزُهُ »  قال: ه؟فقَالَ رَجُلٌ: يَا رسول اللَّه أَنْصرهُ إِذَا کَانَ مَظلُوماً أَرَأَيْتَ إِنْ کَانَ ظَالِماً کَيْفَ أَنْصُرُ

 ی.رواه البخار «أَوْ تَمْنعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذلِک نَصْرُهْ 
 

 روايت است که فرمود: اهلل عنه یرضو هم از انس  -237

برايم گفت: برادرت را ياری کن، خواه ظـالم باشـد، يـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 مظلوم! 

ياری اش می دهم چـون مظلـوم باشـد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی گفت: يا 

 هرگاه ظالم باشد، چطور او را ياری کنم؟

 او را از ظلم باز داری، اين ياری دادن اوست. فرمود: اينکه
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لَّم  -238 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ حـقُّ »  قـال:وعن أَبی هريرة رضی اللَّه عنه أَنَّ رسول الَّه صـَ

ال س:الْمُسْلمِِِ عَلَى الْمُسْلِمِ خم وإِجابـة الـدَّعوةِ ،  ز،واتِّبَـاعُ الْجنَـائِ ض،وَعِيَـادَةُ الْمـرِي م،رَدُّ السـَّ

 ه.متفق علي «شمِيت العْاطِسِ وتَ

وَإِذَا  ه،وإِذَا دَعـاکَ فَأَجبْـ ه،إِذا لقِيتَـهُ فسـلِّم عليْـ ت:حق الْمُسْلمِ سِ»  م:لمسل رواية وفی 

 .«وَإِذَا ماتَ فاتْبعهُ ه،وَإِذَا مرِضَ فَعُدْ ه.وإِذا عطَس فحمِد اللَّه فَشَمِّتْ ه،اسْتَنْصَحَکَ فَانْصحْ ل
 

 اهلل عنه روايت است که: یه رضاز ابو هرير -238

حق مسلمان بر مسلمان پنج چيز اسـت: جـواب  فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 سالم، عيادت مريض، رفتن بدنبال جنازه، قبول کردن دعوت، دعا برای عطسه زننده.

در روايتی از مسلم آمده که حق مسلمان بر مسلمان شش چيز است: هرگاه بـا او روبـرو 

ی سالم بگو، چون ترا دعوت کند، اجابتش کن، چون از تو پند خواهد، به او پنـد ده، چـون شد

عطسه زند و الحمد هلل بگويد، بر او دعا کن، چون او مريض شد به عيادت او برو، چون بميـرد، 

 به دنبال جنازه اش برو.
 

لّى اهللُ أَمرن قال:وعن أَبی عُمارة الْبراءِ بنِ عازبٍ رضی اللَّه عنهما  -239 ا رسولُ اللَّـه صـَ

مِيتِ الْعـاطِ ض،أَمرنَا بِعِيادة الْمرِي ع:عَلَيْهِ وسَلَّم بِسبْ  م،وَإِبْـرارِ الْمُقْسـِ  س،وَاتِّبَاعِ الْجنازةِ ، وتَشـْ

رْبٍ  ب،وَنَهانَا عَنْ خواتِيمَ أَوْ تَختُّمٍ بالذَّه م.وإِفْشاءِ السَّال ی،وَإِجابَةِ الدَّاعِ م،ونَصْرِ المظْلُو وَعنْ شـُ

 ه.متفق علي ج.وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَاإلِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَا ی،وَعَنِ الْقَسِّ ر،بالفَضَّةِ ، وعَنِ المياثِرِ الحُمْ

 ل.وإِنْشَادِ الضَّالةِ فِی السَّبْعِ األُو : روايةٍ وفی      
 

 فت:روايت است که گ اهلل عنه یرضاز ابو عماره براء بن عازب  -239

ما را به هفت چيز امر نموده و از هفـت چيـز منـع کـرده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

است: ما را امر کرده است به عيادت مريض و حضور جنازه و دعا بحق عطسه زننـده و راسـت 

نمودن آنچه که به آن قسم خورده شده و ياری کردن با مظلوم و قبول دعوت و پخـش کـردن 

ی کرده است از استعمال انگشترها يا انگشتر طال و از نوشيدن به ظرف نقره و و ما را نه .سالم

از روزينی ابريشمی که به اطراف آن پارچه پنبه ايست و لبـاس مخلـوط ابريشـم و کتـان و از 

 پوشيدن انواع ابريشم از حرير و استبرق و ديباج.
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 باب پوشيدن عيوب مسلمين و منع از اشاعهء آن بدون ضرورت -28
 

إِنَّ الَِّذينَ يُحِبُّونَ َأن تَشِيعَ الَْفاحِشَةُ فِی الَّذِينَ آمَنُوا َلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ِفی  }قال اهلل تعالی: 

 69النور:  {نْيَا وَالْآخِرَةِالدُّ

خداوند می فرمايد: هرآينه آنان که دوست ميدارند عمل فحشاء و منکر در ميان مسلمين 

  69وبت درد دهندهء در دنيا و آخرت باشد. نور: اشاعه يابد برای شان عق
 

ال يسْتُرُ عَبْـدٌ »  قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عن عنه اللَّه رضی هريرة أَبی وعن -241

 م.رواه مسل «عبْداً فِی الدُّنْيَا إِالَّ سَتَرهُ اللَّه يَوْمَ الْقيامَةِ 
 

 فرمود: است که اهلل عنه روايت یاز ابو هريره رض -241

نمی پوشاند بنده بندهء را )يعنی عيـوب او را( مگـر اينکـه خداونـد در روز قيامـت او را 

 )عيوب( می پوشاند.
 

کُـلُّ أَمَّتِـی مُعَـافًى إاِلَّ »  ل:سمِعت رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقـو قال: وعنه -246

 ل:ثُمَّ يُصْبحَ وَقَدْ سَتَرهُ اللَّه عَلَيْهِ فَيقُو ،لَ الرَّجُلُ بالليلِ عمَالوإِنَّ مِن المُجاهرةِ أَن يعمَ ن،المُجاهري

 ه.متفق علي «ويُصْبحُ يَکْشفُ سِتْرَ اللَّه  ه،وَقَدْ بَاتَ يَسْترهُ ربُّ ا،يَا فالنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ کذَا وَکَذَ
 

 شده که گفت:اهلل عنه روايت  یاز ابو هريره رضو هم  -246

شنيدم که می فرمود: همهء امتم مورد عفـو قـرار مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

گيرند، مگر اعالن کنندگان، و از زمرهء اعالن اينست که مرد در شب عملی را انجام دهد، و بـاز 

صبح کند، در حاليکه خداوند آنرا بر وی پوشيده داشته، و بگويد ای فالن مـن ديشـب چنـين و 

شب را سپری کرده و خداوند آنرا بر وی پوشيده، و او صبح کرده و آنچه  م، در حاليکهچنان کرد

 را که خدا پوشيده داشته ظاهر می کند.

ش: زیرا در اعالن کردن معصیت استخفاف و توهین به حق خدا و رسول و مؤمن ان ص الحش اس ت، و در 
 فافی نیست.آن نوعی عناد و سرکشی است. اما در پوشیده نگهداشتن آن استخ
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إِذَا زَنَتِ األَمةُ فَتبـينَ زِناهَـا فَليجلـدْها »  قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عن وعنه -242

ثُـمَّ إِنْ زَنـتِ الثَّالثـةَ  ا،ثمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانية فَلْيجلدْها الحدَّ وال يُثـرِّبْ عَلَيْهَـ ا،وال يُثَرِّبْ عَلَيْهَ د،الح

 ه.متفق علي «لوْ بِحبْلٍ مِنْ شعرٍ فَلْيبعَها و
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رضو هم  -242

فرمود: هرگاه کنيزی زنا کند و زنايش ثابت شود، بايد حـد را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بر وی جاری کند و توبيخش ننمايد و باز اگر بار دوم زنا کرد، بايـد حـد را بـر او جـاری کنـد و 

 بيخش ننمايد، اگر بار سوم زنا کرد بايد او را بفروشد، اگر چه به ريسمانی از موی باشد.تو
 

ربُوهُ»  أُتِیَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِرجلٍ قَدْ شرِب خَمْـراً قـال: :قال وعنه -243  «اضـْ

 م:فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال بعْضُ الْقَـو ه.والضَّارِبُ بِثوبِ ،هقال أَبُو هُرَيْرةَ : فمِنَّا الضَّارِبُ بِيدهِ والضَارِبُ بِنَعْل

 ی.رواه البخار «ال تقُولُوا هَکَذا ال تُعِينُوا عليه الشَّيْطان  قال: ه،أَخْزاکَ اللَّ
 

 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -243

راب خورده بـود، فرمـود: او را آوردند که ش اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی را به حضور 

گفت: پس بعضی از مـا بـه دسـتش او را مـی زد و بعضـی بـه  اهلل عنه یرضبزنيد. ابو هريره 

کفشش و بعضی به جامه اش، چون بازگشت بعضی از کسانی که حاضر بودند، گفتند: خدا تـرا 

 وی ياری ندهيد.فرمود: اينطور نگوييد، شيطان را بر  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلخوار کند، 
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 برآوردن نيازمندی های مسلمينباب  -29
 

 77الحج:  وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لََعلَّکُْم تُفْلُِحونَ{}قال اهلل تعالی: 

 77خداوند می فرمايد: و کار نيکو کنيد تا رستگار شويد. حج: 
 

المسـلمُ » قال:هِ وسَلَّم وعن ابن عمرَ رضی اللَّهُ عنهما أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْ -244

ومَنْ کَانَ فِی حاجةِ أَخِيهِ کانَ اللَّهُ فِی حاجتِهِ، ومنْ فَرَّجَ عـنْ  ه.يُسْلِمُ وال يَظلِمُه أَخــو المسلم ال 

الْقِيامَةِ  مُسلمٍ کُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عنه بها کُرْبةً من کُرَبِ يومَ القيامةِ ، ومن سَتَرَ مُسْلماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ

 ه.متفق علي« 
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز ابن عمر  -244

فرمود: مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی کند،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

او را به دشمنش تسليم نمی نمايد. کسی که در صدد برآوردن حاجت برادرش باشد، خداوند در 

ت اوست. کسی که گره کار مسلمانی را بگشايد، خداوند به عوض آن صدد برآورده ساختن حاج

در قيامت مشکلی از مشکالتش را می گشايد، وکسی که عيب مسلمانی را بپوشـد، خداونـد در 

 روز قيامت عيب او را می پوشاند.
 

نَفَّـس مـن »  قال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،وعن أَبی هريرة رضی اللَّه عن -245

نفَّس اللَّه عنْه کُرْبة منْ کُرَب يومِ الْقِيامَةِ ، ومنْ يسَّرَ على مُعْسرٍ  ا،عن مؤمن کُرْبة منْ کُرب الدُّنْي

يسَّرَ اللَّه عليْه فی الدُّنْيَا واآلخِرةِ ، ومنْ سَتَر مُسْلِماً سَترهُ اللَّه فِی الدنْيا واآلخرة ، واللَّه فِـی عـوْنِ 

ومنْ سلک طَريقاً يلْتَمسُ فيهِ عِلْماً سهَّل اللَّه لهُ به طريقـاً إلـى  ه،العبْدُ فی عوْن أَخيالعبْد ما کانَ 

ونهُ بيْـنَهُمْ إالَّ  ه،الجنَّة . وما اجْتَمَعَ قوْمٌ فِی بيْتٍ منْ بُيُوتِ اللَّه تعالَى ، يتْلُون کِتَـابَ اللَّـ ويَتَدارسـُ

ومنْ بَطَّـأَ  ه.مُ الرَّحْمةُ ، وحفَّتْهُمُ المالئکَةُ ، وذکَرهُمُ اللَّه فيمَنْ عندنَزَلَتْ عليهم السَّکِينةُ ، وغَشِيَتْهُ

 م.رواه مسل «به عَملُهُ لمْ يُسرعْ به نَسَبُهُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -245

فرمود: کسی که مشکلی از مشکالت دنيـوی مـؤمنی را حـل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

داوند مشکلی از مشکالت روز قيامت او را حل می کند، وکسی که با تنگدستی سهلگيری کند،خ
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کند، خداوند در دنيا و قيامت با او سهلگيری می کند. کسی که عيب مسلمانی را بپوشد، خداوند 

، تا لحظه ای که بنـده در ستدر دنيا و آخرت عيب او را می پوشد. خداوند در صدد کمک بنده ا

برادرش باشد. کسی که در طلب علم راهی را طی کند، خداوند در عوض بـرايش  صدد کمک به

ا هـای خـدا، ه راهی را بسوی بهشت هموار می سازد. گرد نمی آيد گروهی در خانه ای از خانه

که کتاب خدا را تالوت نموده، و يا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اينکه حالت اطمينان قلب 

حمت شامل حالشان شده، و مالئکه ايشان را احاطه می کننـد، و خداونـد به آنها دست داده و ر

آنها را در نزد کسانی که نزد اويند ياد می کند، و کسی که او را عملش عقب براند، نسبش او را 

 پيش نمی اندازد.

ش: درین حدیث فضیلت حل مشکالت مسلمین و نفع رساندن به ایشان به آنچ ه ممک ن اس ت، از قبی ل 
مال یا مقام یا نصیحت بوی یا رهنمائی بر کار خیر یا یاری دادن او شخصاً یا نمایندگی اش، ی ا وس یله ش دن علم، 

 برای کار خیرش، یا شفاعت کردن او یا دعایش در پشت سر تذکر یافته است.

 

 

 تشفاعباب  -31
 1٦النساء:  هَا{مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنًَة يَُکن لَّهُ َنصِيبٌ مِّنْ }قال اهلل تعالی: 

خداوند می فرمايد: هر که شفاعت کند، شفاعتی نيک، باشد او را بهرهء از ثواب آن. 

  85نساء: 
 

لَّم إِذَا  قال:وعن أَبی موسى األَشعری رضی اللَّه عنه  -241 کان النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 «عُوا تُؤجَرُوا ويَقْضِی اللَّه عَلَى لِسان نَبِيِّهِ ما أَحبَّ اشْفَ»  قال:أَتَاهُ طالِبُ حاجةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلسائِهِ ف

 ه.متفق علي

 « .مَا شَاءَ »  : رواية وفی 
 

 یپيـامبر صـلمی گويد: چون حاجتمندی بحضور  اهلل عنه یرضابو موسی اشعری  -241

فرمود: به همنشينان خويش رو آورده می  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلمی آمد،  اهلل عليه وسلم

شفاعت کنيد، مزد داده می شويد، و ادا می کند خداوند به زبان پيامبرش آنچـه را کـه دوسـت 

 بدارد.
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 و در روايتی آنچه را که بخواهد.
 

قال لَهَا النَّبِیُّ صَلّى  قال: ا.وعن ابن عباس رضی اللَّه عنهما فی قِصَّة برِيرَةَ وزَوْجِه -247

ال حاجـة  ت:قَالَ «إِنَّما أَشـْفعُ »  قال: ی؟يا رَسُولَ اللَّه تأْمُرُنِ ت:قَال « ه؟راجَعْتِلَوْ »  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ی.رواه البخار ه.لِی فِي
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما در قصهء بريره و شوهرش روايت شده که: -247

 ی؟ برايش گفت: چه می شود که به کنار شوهرت باز گرد اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 آيا مرا امر می کنی؟  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: يا 

 فرمود: نه، من شفاعت می کنم.

 گفت: من به او نياز ندارم.

 

 

 آوردن در ميان مردم باب إصالح  -36
 

فٍ أَوْ إِصْالٍَح بَيْنَ الَّ خَْيَر فِی کَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ِإالَّ مَنْ أَمََر ِبصَدَقَةٍ أَوْ َمْعرُو }قال اهلل تعالی: 

 664النساء:  النَّاسِ{ 

 628النساء:  وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{و قال تعالی: }

 6األنفال:  فَاتَُّقواْ الّلهَ وَأَصْلُِحواْ ذَاتَ بِيْنِکُمْ{و قال تعالی: }

   61رات: الحج إِنَّمَا الْمُْؤمِنُونَ إِخَْوةٌ فَأَصْلُِحوا بَْينَ أَخَوَيْکُمْ{ و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: و خوبی نيست در بسياری از مشورت های پنهانی شان، اما خوبی در 

مشورت کسی را است که بصدقه يا به کار پسنديده يا به اصالح ميان مردمان امر نمايد. نساء: 

664 

 628و ميفرمايد: و صلح، کاری بهتر است. نساء: 

 6يان خويش اصالح آوريد. انفال: و ميفرمايد: پس از خدا بترسيد و در م
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و هم می فرمايد: حقا که مسلمانان برادر يکديگر اند پس ميان دو برادر خويش صلح 

 61آوريد. حجرات: 
 

لَّ قال:وعن أَبی هريرة رضی اللَّه عنه  -248 کُـلُّ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

دقَةٌ ، وَتُعِـينُ  س:کُلَّ يوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْ سُالمى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ تَعْدِلُ بـيْن االثْنَـيْنِ صـَ

دقَةٌ، وَالْکَلِمَـةُ الطَّيبـةُ صـدقَةٌ ، وبکُـلِّ  ا،الرَّجُلَ فِی دَابَّتِهِ فَتحْمِلُهُ عَلَيْهَ أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعهُ صـَ

 ه.متفق علي «صَدقَةٌ ، وَتُمِيطُ األَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّالةِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -248

فرمود: بر هر مفصلی و بندی از مردم صدقه الزم اسـت.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نـی صـدقه اسـت، در هر روزی که آفتاب در آن، طلوع می کند، چون ميان دو کس عدالت می ک

چون مردی و يا کااليش را بر چهارپايش سوار می کنی، صدقه است. سخن نيکو صدقه است، 

و به هر قدمی که بسوی نماز می گزاری صدقه است، دور کردن اشياء مـوذی )سـنگ و خـار و 

 خاشاک و غيره( از راه صدقه است.
 

سمِعْتُ رسـولَ اللَّـه  ت:رضی اللَّه عنها قال وعن أُمِّ کُلْثُومٍ بنتِ عُقْبَةَ بن أَبی مُعَيْطٍ -249

« أَوْ يَقُـولُ خَيْـراً  ا،لَيْسَ الْکَذَّابُ الذی يُصْلحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمی خَيْر»  ل:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو

 ه.متفق علي

يَقُولُـهُ النَّـاسُ إِالَّ فـی  وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فی شَیْءٍ مِمَّـا ت:وفی رواية مسلمٍ زيادة ، قال

 ه.وَحَديثَ المَرْأَةِ زَوْجَ ه،وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَ س،وَاإلِصْالَحَ بَيْنَ النَّا ب،الحَرْ ی:تَعْنِ ثاَلثٍ،
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ام کلثوم بنت عقبه بن ابی معيط  -249

که می فرمود: کذاب کسی نيست که در ميـان شنيدم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 مردم صلح می آورد، سخن خيری را می رساند و يا خيری می گويد.

نشنيدم که در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدر روايت مسلم زيادتی است که گفت: از 

چيزی از آنچه که مردم می گويند اجازه داده باشد، مگر در سه چيز منظـورش: جنـگ، اصـالح 

 ين مردم و سخن مرد به زنش و يا سخن زن برای شوهرش بود.ب
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وْتَ  ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -251 لَّم صـَ سمِع رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

واللَّهِ  ل:وَ يَقُووَهُ ء،وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ اآلخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِی شی ا،خُصُومٍ بالْبَابِ عَالِيةٍ أَصْواتُهُمَ

أَيْنَ الْمُتَـأَلِّی عَلَـى اللَّـه ال يَفْعَـلُ »  قال:فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف ل،ال أَفعَ

 ه.متفقٌ علي ب.فَلهُ أَیُّ ذلِکَ أَحَ ه،أَنَا يَا رسولَ اللَّ قال:ف « ف؟المَعْرُو
 

 ها روايت شده که گفت:از عايشه رضی اهلل عن -251

صدای چند شخص را کنار دروازه شنيدند که بلنـد بـود،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

يکی از دومی می خواست تا چيزی از قرضش را کـم نمـوده و خواسـتار مهربـانی ونـرمش در 

بـر  اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلچيزی می شد و او می گفت: بخدا قسم اينکار را نمی کنم. 

آن دو برآمده و فرمود: کجا شد آنکه قسم می خورد که کار خير را انجام ندهد. مرد گفت: من يا 

 . و او مختار است که هر طوری که دوست می دارد.اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

 أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ ه،وعن أَبی العباس سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعِدِیِّ رضی اللَّهُ عن -256

لَّم  ر،عَلَيْهِ وسَلَّم بلَغهُ أَنَّ بَنی عَمْرِو بن عوْفٍ کان بيْنهُمْ شَ فَخَرَجَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

فَحُبِسَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَحَانَتِ الصَّالَةُ ، فَجَاءَ بِـاللٌ  ه،يُصْلِحُ بَيْنَهمْ فِی أُنَاسٍ مَعَ

لَّم قَـدْ حُـبِ قال:أَبی بَکْرٍ رضی اللَّه عنهما ف إِلَى لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  س،يَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ رسولَ اللَّهِ صـَ

فَأَقَامَ بِاللٌ الصَّالةَ ، وَتقَدَّمَ أَبُو بَکْـرٍ  ت،نَعَمْ إِنْ شِتْ قال: وَحَانَتِ الصَّالةُ ، فَهَلْ لکَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاس؟

فَأَخَـذَ النَّـاسُ فِـی  ف،وکبَّرَ النَّاسُ، وَجَاءَ رسول اللَّه يمْشِی فی الصُّفوفِ حتَّى قامَ فی الصـَّ فَکَبَّرَ 

فَـإِذَا  ت،وکَانَ أَبُو بَکْر رضی اللَّه عنه ال يَلْتَفِتُ فِی صالتِهِ، فَلَمَّا أَکَثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَ ق،التَّصْفِي

فَرَفَعَ أَبْو بَکْر رضـی  م،فَأَشَار إِلَيْهِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ م، عَلَيْهِ وسَلَّرسولُ اللَّه صَلّى اهللُ

لّى اهللُ  ف،وَرَجَعَ القهقرى وَراءَهُ حَتَّى قَامَ فِی الصَّ ه،اللَّه عنه يدَهُ فَحمِد اللَّ فَتَقدَّمَ رسـول اللَّـه صـَ

أَيُّهَا النَّاسُ مالَکُمْ حِين نَابَکُمْ شَیْءٌ »  قال:فَلَمَّا فرغَ أَقْبلَ عَلَى النَّاسِ ف س،افَصَلَّى للنَّ م،عَلَيْهِ وسَلَّ

بْحَانَ  ء.، إِنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاق؟فی الصَّالَةِ أَخذْتمْ فِی التَّصْفِي منْ نَابُهُ شیءٌ فِی صالتِهِ فَلْيَقـلْ: سـُ

لِّیَ  ر:يَـا أَبَـا بَکْـ ت.إِالَّ الْتَفَ ه،سُبْحانَ اللَّ ل:دٌ حِينَ يَقُوفَإِنَّهُ ال يَسْمعُهُ أَح ه؟اللَّ مـا منعَـک أَنْ تُصـَ

مَا کَانَ ينبَغِی البْنِ أَبی قُحافَةَ أَنْ يُصلِّیَ بِالنَّاسِ بَـيْنَ  ر:فقال أَبُو بکْ « ک؟بِالنَّاسِ حِينَ أَشرْتُ إِلَيْ

 ه.متفقٌ علي م.وسَلَّ يَدَیْ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد ساعدی  -256
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خبر رسيد که در ميان قبيلهء بنی عمرو بن عوف، هرج  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبه 

و مرجی پديد آمده، ايشان با عده ای برای ايجاد صلح در ميان شان برآمده و در آنجـا ماندنـد، 

اهلل  یرسـول اهلل صـلگفت: که  اهلل عنه یابوبکر رضبه  اهلل عنه یرضفرا رسيد، بالل نماز  وقت

 گير کرده است و وقت نماز هم در رسيده است، می توانی مردم را امامت دهی؟عليه وسلم 

اهلل  یابـوبکر رضـبرای نماز اقامت گفت و  اهلل عنه یرضگفت: اگر می خواهی بلی. بالل 

آمده از صـفها  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبير گفت، مردم هم تکبير گفتند. جلو شده تک عنه

در نمـاز  اهلل عنـه یابوبکر رضـگذشته و به صف اول رسيده ايستاد، مردم صفها را بهم زدند و 

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبطرفی التفات نمی کرد، چون کف زدن مردم زياد شد، نگريسته 

دسـتهايش  اهلل عنه یابوبکر رضاشاره نموده،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل را مشاهده کرد.

 یرسول اهلل صـلرا بلند کرده حمد خدا را گفته، و به عقب خويش آمده و خود را به صف رساند. 

جلو آمده، نماز مردم را گزاردند. چون فارغ شد به مردم روی آورده فرمـود: ای  اهلل عليه وسلم 

که چون امری پديدار شد، بايد سبحان اهلل بگوييد، زيرا هر کس که سبحان اهلل  مردم چه شده

را بشنود متوجه می شود. ای ابابکر چه مانع شد، بعد از آنکه بسويت اشاره کردم اينکـه بـرای 

 مردم نماز گزاری؟

رسـول اهلل گفت: برای پسر ابی قحافه شايسته نيست که با حضور  اهلل عنه یابوبکر رض

   برای مردم نماز گزارد.اهلل عليه وسلم  یصل

 

 

  ت بينوايان مسلمان و فقرای گمنامليباب فض -32
 

وَاصْبِْر نَفَْسکَ مَعَ الَّذِينَ يَدُْعونَ رَبَُّهم بِالْغَدَاِة وَالْعَِشیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا  }قال اهلل تعالی: 

 28الکهف:  تَعْدُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ {

فرمايد: و باز دار خويش را با آنکه پروردگار خود را ياد می کنند در صبح و  خداوند می

 28شام و می خواهند وجه او و رضايش را و بايد که چشمهای تو از ايشان در نگذرد. کهف:
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لَّم  قال:عن حَارِثَة بْنِ وهْب رضی اللَّه عنه  -252 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ سمعتُ رسولَ اللَّه صـَ

أَالَ أُخْبِـرُکُمْ بَأَهْـلِ  ه،کُلُّ ضَعيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَم عَلَى اللَّه ألبـرَّ ة؟أَال أُخْبِرُکُمْ بِأَهْلِ الجنَّ»  ل:يقو

 ه.. متفقٌ علي «النَّارِ؟ کُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَکْبِرٍ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حارثه بن وهب  -252

شنيدم که می فرمود: آيا شما را از اهـل بهشـت خبـر  اهلل عليه وسلم یصلاز رسول اهلل 

ندهم؟ هر ناتوان و مستضعفی که هر گاه به خدا قسم خورد او را خداوند راستگو مـی کنـد. آيـا 

 شما را از اهل دوزخ با خبر نسازم؟ هر سنگدل، آزمند، خود نما، متکبر.
 

مـرَّ رجُـلٌ علـى  قـال:دِیِّ رضی اللَّه عنه الساعِ سعدٍ بنِ سهلِ العباسِ أَبی وعن -253   

رَجُلٌ مِنْ أَشْرافِ  قال:ف « ا؟ما رَأَيُکَ فِی هَذَ»  س:النَبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقالَ لرجُلٍ عِنْدهُ جال

ل اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ فَسَکَتَ رسو ع.النَّاسِ هذا وَاللَّهِ حَریٌّ إِنْ خَطَب أَنْ يُنْکَحَ وَإِنْ شَفَع أَنْ يُشَفَّ

يـا  قال:ف « ا؟مَا رأُيُکَ فِی هَذَ»  م:فقال له رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ر،ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخ م،وسَلَّ

فَع أَ ح،هـذَا حـریٌّ إِنْ خطَـب أَنْ ال يُـنْکَ ن،رسولَ اللَّه هذا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِي نْ ال وَإِنْ شـَ

هَذَا خَيْـرٌ مـنْ مِـلءِ »  م:فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه.يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ ال يُسْمع لِقَوْلِ

 ه.متفقٌ علي «األَرْضِ مِثْلَ هذَا
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد ساعدی  -253

بـرای  اهلل عليه وسـلم یآنحضرت صلگذشت،  هلل عليه وسلما یپيامبر صلمردی از کنار 

 مردی که در کنارش نشسته بود، گفت: نظرت در مورد اين شخص چيست؟

گفت: اين مرد از اشراف مردم است، بخدا برايش شايسته است که هر گاه خواستگاری 

اهلل  ی صـلرسول اهلل. کند به نکاح داده شود، و چون شفاعت کسی را کند، شفاعتش قبول شود

 سکوت نمودند.  عليه وسلم 

به آن مرد گفتند: نظرت در بارهء  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلباز مرد ديگری گذشت، 

 اين شخص چيست؟

گفت: اين مرد از فقرای تنگدست مسلمين است، اين سزاوار است که چون خواستگاری 

نشود و اگر سخن بگويد سخنش کند، به نکاح داده نشود، و چون شفاعت کند شفاعتش قبول 

 شنيده نشود. 
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فرمودند: اين مرد بهتر از آنست اگر چه روی زمين پر از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 امثال او باشد.
 

لَّم  -254 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  قـال:وعن أَبی سعيدٍ الخدری رضی اللَّه عنه عـن النبـی صـَ

عفَاءُ النَّـاسِ  ن،فیَّ الجبَّارُونَ والمُتَکَبِّرُو ر:ت النَّااحْتجَّتِ الجنَّةُ والنَّارُ فقال» وقَالتِ الجَنَّةُ : فـیَّ ضـُ

وَإِنَّکِ النَّارُ عَذابِی أُعـذِّب  ء،إِنَّک الجنَّةُ رحْمتِی أَرْحَمُ بِکِ مَـنْ أَشَا ا:ومسَاکِينُهُم فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُم

 م.رواه مسل «یَّ مِلؤُها ولِکِلَيکُمَا عَلَ ء،بِکِ مَــنْ أَشَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -254

فرمود: بهشت و دوزخ با هم دليل تراشی کردند. دوزخ گفت:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 در من ستمگران و مستکبران وجود دارد.

 بهشت گفت: در من ناتوانان و مساکين مردم وجود دارند. 

يان شان حکم نمود که تو بهشتی، رحمت منی به وسـيلهء تـو کسـی را کـه خداوند در م

بخواهم مورد رحمتم قرار می دهم، و تو دوزخی، عذاب منی، بوسيلهء تو کسـی را کـه بخـواهم 

 عذابش می کنم و من ضمانت می کنم که هردوی شما را پر سازم.
 

لَّم وعن أَبی هريرة رضی اللَّه عنه عن رسول اللَّه صَلّى  -255 إِنَّـهُ »  قـال:اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ه.متفقٌ عَلَي «لَيأتِی الرَّجُلُ السَّمِينُ العْظِيمُ يَوْمَ الْقِيامةِ ال يزنُ عِنْد اللَّه جنَاحَ بعُوضَةٍ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -255

ر روز قيامـت مـی فرمود: بدون شک مرد فربه و بزرگ د اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آيد که در نزد خداوند باندازهء بال پشه ای ارزش و قيمت ندارد.
 

أو فقـده رسـولُ اللَّـه  ا،فَفقَـدَهَ ا،أَوْ شَابّ د،وعنه أَنَّ امْرأَةً سوْداءَ کَانَتَ تَقُمُّ المسْجِ -251

فَکَـأَنَّهُمْ  «أَفَـال کُنْـتُمْ آذَنْتُمُـونِی »  قـال: ت.ما ا:فقالو ه،فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عنْ م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

إِنَّ هَـذِهِ الْقُبُـور » :  ثُـمَّ قـال  ه،فدلُّوهُ فَصلَّى عَلَي« دُلُّونِی عَلَى قَبْرِهِ  قال:ف ه،أَوْ أَمْر ا،صغَّرُوا أَمْرَهَ

 ه.متفقٌ علي «تِی عَلَيْهِمْ وإِنَّ اللَّه تعالى يُنَوِّرهَا لَهُمْ بصَال ا،مملُوءَةٌ ظُلْمةً عَلَى أَهْلِهَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -251
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آن اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلزنی سياه، يا جوانی بود که مسجد را نظافت می کرد. 

زن يا آن جوان را نيافت. از احوال او پرسيد، گفتند مرده است. فرمود: چرا مـرا آگـاه نکرديـد، 

 آن زن يا جوان را کوچک شمردند. گويی آنها کار

اهلل  یآنحضرت صلفرمودند: قبرش را به من نشان بدهيد. قبر او را برايش نشان دادند، 

بر آن نماز گزارد و فرمود: اين قبرها بر صاحبانش پر از ظلمت اسـت و خداونـد بـه  عليه وسلم

 برکت نماز خواندن من آنرا برای شان روشن می سازد.
 

رُبَّ أَشْعثَ أغبرَ مدْفُوعٍ باألَبْوَابِ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ :قالوعنه  -257

 م.رواه مسل «لَوْ أَقْسمَ عَلَى اللَّهِ ألَبرَّهُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -257

شـده در دروازه فرمود: بسا ژوليده موی غبار آلود رانـده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ها وجود دارد که اگر بخدا قسم خورد، او را راستگو می سازد.
 

قُمْتُ عَلَـى بـابِ »  قال:وعن أُسامَة رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -258

ر أَنَّ أَصْحاب النَّارِ قَـدْ أُمِـر وأَصْحابُ الجَدِّ محْبُوسُونَ غيْ ن،الْجنَّةِ ، فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دخَلَهَا الْمَسَاکِي

 ه.متفقٌ علي «وقُمْتُ عَلَى بابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ منْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ  ر.بِهِمْ إِلَى النَّا

     

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز اسامه  -258

م، کـه فرمود: در دروازهء بهشـت ايسـتادم و مشـاهده کـرد اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

عامهء کسانی که به آن داخل می شوند، مساکين اند، و هنوز به ثروتمندان اجـازهء دخـول داده 

نشده است، مگر اينکه دوزخيان به طرف دوزخ سوق داده شده اند، و در دروازهء دوزخ ايستادم 

 و مشاهده کردم که عموم کسانی که به آن داخل می شوند زنها هستند.
 

لَمْ يَتَکَلَّمْ فِی »  قال:رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  وعن أَبی هريرة -259

فَاتَّخَذَ صَوْمَعةً فکانَ  ا،وکَانَ جُرَيْجٌ رَجُالً عَابِد ج،وصَاحِب جُرَيْ م،المَهْدِ إِالَّ ثَالثَةٌ : عِيسى ابْنُ مرْيَ

التِی فَأَقْبـلَ عَلَـى صـالتِهِ  قـال:ف ج،ا جُرَيْي ت:فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهَو يُصلی فَقَالَ ا،فِيهَ يَـارَبِّ أُمِّـی وَصـَ

فَأَقْبَلَ  ی.أَیْ رَبِّ أُمِّی وَصَالتِ قال:ف ج،يَا جُرَيْ ت:فقَالَ ی،فَانْصرفَتْ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وهُو يُصَلِّ
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التِ قـال:يَا جُـرَيْجُ ف ت:يُصَلِّی فَقَالَفَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَد أَتَتْهُ وَهُو  ه،عَلَى صَالتِ  ی،أَیْ رَبِّ أُمِّـی وَصـَ

ا ت:فَقَالَ ه،فَأَقْبَلَ عَلَى صَالتِ رائِيلَ  ت.اللَّهُمَّ ال تُمِتْه حَتَّى ينْظُرَ إِلَى وُجُوه المومِسـَ فَتَـذَاکَّرَ بَنُـو إِسـْ

تْ لَـ ه،إِنْ شِتْتُمْ ألَفْتِنَنَّ ت:فَقَالَ ا،بِحُسْنِهَ وَکَانَتِ امْرَأَةٌ بغِیٌّ يُتَمَثَّلُ ه،جُريْجاً وَعِبَادَت فَلَـمْ  ه،فتعرَّضـَ

فَلَمَّـا  ت،فَحملَـ ا.فَأَمْکنَتْهُ مِنْ نفسها فَوقَع علَيْهَ ه،فَأَتتْ رَاعِياً کَانَ يَأَوی إِلَى صوْمعَتِ ا،يلْتَفِتْ إِلَيْهَ

رِبُون ه،وهدَمُوا صوْمعَتَفَأَتَوْهُ فاسْتنزلُوه  ج،هُوَ جُرَيْ ت:وَلدتْ قَالَ أْنُکُ قـال:ف ه،وَجَعَلُوا يَضـْ  م؟مـا شـَ

دَعُونِی حَتَّى أُصَلِّی فَصلىَّ  قال:فَجاءَوا بِهِ ف ی؟أَيْنَ الصَّبِ قال: ک.قالوا: زَنَيْتَ بِهذِهِ الْبغِیِّ فَولَدتْ مِنْ

فَـأَقْبلُوا  ی،فُـالنٌ الرَّاعِـ قال: ک؟غُالمُ مَنْ أَبُويا  قال:، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِیَّ فَطَعنَ فِی بطْنِهِ و

ال، أَعيدُوهَا مِنْ طِينٍ  قال:نَبْنِی لَکَ صوْمَعَتَکَ مِنْ ذَهَبٍ  ا:علَى جُرَيْجُ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وقَالُو

نَةٍ فَمَرَّ رَ ه،وَبيْنَا صَبِیٌّ يرْضعُ مِنْ أُمِّ ا.فَفَعَلُو ت،کَمَا کَانَ ارةٍ حَسـَ جُلٌ رَاکِبٌ عَلَـى دابَّـةٍ فَارِهَـةٍ وَشـَ

اللَّهُـمَّ ال تَجْعَلْنِـی  قال:فَتَرَکَ الثَّدْیَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ف ا،اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِی مثْلَ هَذَ ه:أُمُّ فَقالت 

لَّم وَهُـوَ  «ثُمَّ أَقَبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعْلَ يَرْتَضِعُ ه،مِثْل فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

رِبُونَهَا، »  قال:فَجَعلَ يَمُصُّهَا،  ه،يحْکِی ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِه السَّبَّابةِ فِی فِي وَمَرُّوا بِجَارِيَـةٍ وَهُـمْ يَضـْ

اللَّهُـمَّ ال تَجْعَـلْ ابْنِـی  ه:فقالت أُمُّـ ل.اللَّهُ وَنِعْمَ الْوکِي حَسْبِیَ ل:وَهِی تَقُو ت،زَنَيْتِ سَرَقْ ن:وَيَقُولُو

مَـرَّ  ت:فَهُنالِکَ تَرَاجَعَا الحَـدِيثِ فقالَـ ا،اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِثْلَهَ قال:فَتَرکَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ف ا،مِثْلَهَ

وَمَـرُّوا بِهَـذِهِ األَمَـةِ  ه،اللَّهُمَّ ال تَجْعَلنِی مِثْلَ ت:ابْنِی مِثْلَهُ فَقُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ت:رَجُلٌ حَسنُ الهَيْتَةِ فَقُلْ

اللَّهُـمَّ اجعَلْنِـی  ت:اللَّهُمَّ ال تَجْعَلْ ابْنِی مِثْلَهَـا فَقُلْـ ت:فَقُلْ ت،زَنَيْتِ سَرَقْ ن:وَهُم يَضْربُونَهُا وَيَقُولُو

 ت،وإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لها زَنَيْـ ه،اللَّهُمَّ ال تجْعَلْنِی مِثْلَ ت:کَانَ جَبَّاراً فَقُل إِنَّ ذلِکَ الرَّجُلَ قال:، ا؟مِثْلَهَ

 متفق عليه. «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِثْلَهَا  ت:فَقُلْ ق،وَلَمْ تَسْرِ ت،وَسَرقْ ن،وَلَمْ تَزْ

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -259

 فرمود: در گهواره فقط سه تن سخن گفته اند، عيسـی پسـر ه وسلماهلل علي یپيامبر صل

بود که عبادتگاهی برای خود سـاخته  یجريج مردی عابد مريم عليهما السالم و دوست جريج.

جريج گفت:  او نماز می گزارد، گفت: ای جريج!بود و در آن بسر می برد. مادرش آمد در حاليکه 

فردا هم مادرش در حالی آمد کـه او  مه داد، و مادرش رفت.به نمازش اداخدايا مادرم و نمازم و

او گفت: خدايا مادرم و نمازم وبه نمازش ادامه داد. بـاز فـردا  !نماز می گزارد و گفت: ای جريج

گفت: پروردگارا مادرم و نمازم و بـه  !مادرش در حالی آمد که او نماز می گزارد، گفت: ای جريج

 نماز خود ادامه داد.

 ت: خدايا او را نکش تا روی زنهای زنا کار را ببيند.مادرش گف
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بنی اسرائيل از جريج و عبادتش صحبت کردند، زنی فاحشه بود که بـه حسـن خـويش 

ضرب المثل گشته بود. گفت: اگر بخواهيد من او را فريب می دهم، و خود را به او عرضـه کـرد، 

اهش زندگی می کرد رفت، خـود را ولی او توجهی به وی ننمود. زن پيش چوپانی که در عبادتگ

در اختيارش گذاشت و با وی زنا نمود و باردار شد، چون والدت نمود گفت: اين طفـل از جـريج 

   نهدم ساخته و شروع به زدنش کردند.مردم رفته او را پائين کشيده، عبادتگاهش را م هست،

 گفت: چه شده؟

 است. گفتند: با اين فاحشه زنا کردی، و از تو پسری زائيده

گفت: بچه کجا است؟ پسر را آوردند و گفت: مرا بگذاريد که نماز گـزارم، سـپس نمـاز 

 گزارد، چون نماز را تمام کرد، نزد کودک آمده به شکمش زده و گفت: ای پسر پدرت کيست؟

گفت: فالن چوپان، مردم بـه جـريج روی آورده او را بوسـيده وبـه جـانش دسـت مـی 

 را از طال می سازيم.کشيدند و گفتند: عبادتگاهت 

 گفت: نه مثل حالت اوليش ازگل بسازيد و آنها هم آنرا درست کردند.

و طفلی بود که از پستان مادر شير می خورد، مردی بر اسبی نفـيس و ممتـاز، و عالمتـی 

 زيبا از کنارش گذشت. 

 مادرش گفت: خدايا پسرم را مثل اين مرد بگردان.

وی نمود و نگريسته و گفـت: خـدايا مـرا ماننـدش پسر پستان را رها کرده بطرف وی ر

رسـول اهلل مساز و سپس به پستان روی آورده شروع به مکيدن نمود. گويی من اکنون بسـوی 

می نگرم و ايشان شير خوردن او را به انگشت سبابهء خود، کـه در دهـن  اهلل عليه وسلم  یصل

کنار کنيزی گذشتند که مردم او را مـی قرار داده می مکند، تمثيل می نمايند. سپس فرمود: و از 

زدند و می گفتند که تو زنا کردی، دزدی نمودی، او می گفت: حسبی اهلل و نعم الوکيل. مـادرش 

گفت: خدايا پسرم را مثل اين مساز. پسر پستان را رها نموده به او نگريسته و گفت: خدايا مـرا 

 مانند او بگردان.

ادر گفت: مردی نيکـو شـمائل گذشـت و مـن گفـتم: در اينجا سخن را باز گردانيدند. م

خدايا پسرم را مثل او گردان، ولی تو گفتی خدايا مرا مثل او مگردان، و مردم اين کنيز را بردند، 

مـن گفـتم: خـدايا  زنا کـردی و دزدی نمـودی، در حاليکه او را می زدند وبه او می گفتند که تو

 ا مثل او گردان! پسرم را مثل او مگردان، تو گفتی: خدايا مر
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پسرک گفت: آن مرد ستمگر بود،گفتم خدايا مرا چون او مگردان. و بـه ايـن کنيـز مـی 

گفتند: زنا کردی، در حاليکه زنا نکرده، می گفتند: دزدی کردی در حاليکه دزدی نکـرده بـود، از 

 اينرو گفتم: خدايا مرا مثل او بگردان.

 

 

ديگرا ناتوانان، فقراء و ان و دختران و يتيمباب عطوفت و ياری  -33

 بی پناهان، و احسان و تواضع به آنان
 

   88الحجر:  }وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلُْمؤْمِنِينَ{قال اهلل تعالی: 

وَاصِْبرْ َنفْسَکَ مَعَ الَِّذينَ يَدْعُونَ رَبَُّهم بِاْلغَدَاةِ وَاْلعَِشیِّ يُِريدُونَ وَجَْههُ وَلَا  و قال تعالی: }

 28الکهف:  نَاکَ عَنْهُمْ ُترِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{تَعْدُ عَيْ

 61 – 9الضحى: { 61{ وَأَمَّا السَّائِلَ َفلَا تَنْهَرْ}9فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} و قال تعالی: }

{ وَلَا يَحُضُّ 2يَِتيمَ}{ فَذَلِکَ الَّذِی يَدُعُّ ال6ْأَرَأَيْتَ الَّذِی يُکَذِّبُ بِالدِّينِ} و قال تعالی: }

 3 – 6الماعون:  {3عَلَى طَعَامِ اْلمِسْکِينِ}
 

 88خداوند می فرمايد: و در برابر مسلمانان فروتن باش. حجر: 

به صبح و شام می پروردگار خود  ياد می کنند با آنانکهخود را  کن بندو ميفرمايد: و 

طلب کنان آرائش زندگانی دنيا ز ايشان چشمهای تو ادر نگذرد بايد که خواهند رضای او را و 

 28را. کهف: 

 61 – 9و ميفرمايد: اما يتيم را پس درشتی مکن و اما سائل را پس مران. ضحی: 

و هم می فرمايد: آيا ديدی آن شخص را که جزای اعمال را دروغ می شمرد، پس آن 

د. ب نمی نمور ترغيشخص کسی است که يتيم را به اهانت می راند و بر طعام دادن فقي

  3 – 6ماعون: 
 

کُنَّا مَعَ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم سِتَّةَ  قال:عن سعد بن أَبی وَقَّاص رضی اللَّه عنه  -211

ابْـنُ وکُنْـتُ أَنـا و ا،اطْرُدْ هُؤُالءِ ال يَجْتَرِئُون عليْن م:فقال المُشْرِکُونَ للنَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ر،نفَ
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فَوقَعَ فی نَفْسِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  ا،مسْعُودٍ ورجُل مِنْ هُذَيْلِ وبِالل ورجالنِ لَستُ أُسمِّيهِم

} وال تَطْـرُدِ الَّـذِينَ يَـدْعُون رَبَّهُـمْ  فأَنْزَلَ اللَّهُ تعـالى : ه،وسَلَّم ما شاءَ اللَّه أَن يقعَ فحدث نفْس

 [ رواه مسلم. 52 م:األنعا]   يُريدُونَ وجْهَهُ {بالْغَداةِ والعَشِیِّ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -211

اهلل عليـه  یپيـامبر صـلبوديم، مشرکين برای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلما شش نفر با 

از قبيلهء هذيل و  گفتند: اينان را بران تا بر ما دلير نشوند، من بودم و ابن مسعود و مردی وسلم

آنچه  اهلل عليه وسلم یصلبالل و دو نفر ديگر که نامهايشان را بخاطر ندارم. و در دل رسول اهلل 

خدا خواست واقع شد و با خود زمزمه کرد. خداوند نازل فرمود: و آنانی را که صبح و شام خدای 

 53شان را می خوانند و مراد شان فقط خداست، از خود مران. انعام: 
 

 عنـه، اللَّه رضی الرِّضوانِ بيْعةِ أَهْلِ مِنْ وَهُوَ المزَنِیِّ عمْرو بن عائِذِ هُبيْرةَ أَبی وعن -216 

ذَتْ سُيُوفُ اللَّه مِنْ عـدُوِّ اللَّـه ما أَخَ ا:فقالو نفَرٍ فی وباللٍ وصُهَيْب سلْمَانَ عَلَى أَتَى سُفْيَانَ أَبا أَنَّ

لّى اهللُ  أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُريْشٍ وَسيِّدِهِمْ؟ ه:فقال أَبُو بَکْرٍ رضی اللَّه عن ا،مَأْخَذَهَ فَأَتَى النَّبِیَّ صـَ

بتَ رَبَّـلَتِنْ کُنْتَ أَغْ م؟يا أَبا بَکْر لَعلَّکَ أَغْضَبتَهُ قال:فَأَخْبرهُ ف م،عَلَيْهِ وسَلَّ بْتَهُمْ لَقَـدْ أَغْضـَ  ک؟ضـَ

 م.رواه مسل ی.يغْفِرُ اللَّه لَکَ يا أُخَ ،ال ا:قالو م؟يا إِخْوتَاهُ آغْضَبْتُکُ قال:فأَتَاهُمْ ف
 

ابو  از ابو هبيره عائذ بن عمرو المزنی که از اهل بيعت الرضوان است روايت شده: -216

ل رضی اهلل عنهم گذشت. آنها گفتند: انتقامی را سفيان با عده ای، از کنار سلمان و صهيب وبال

 که شمشيرهای خدا از اين شخص )ابوسفيان( گرفته از هيچ دشمن خدا نگرفته است. 

پيـامبر گفت: برای کالن و سردار قريش چنين می گوئيد؟ بعداً نزد  اهلل عنه یابوبکر رض

 اهلل عليـه وسـلم یصـلل اهلل آمده، ايشان را از جريان آگاه ساخت. رسـو اهلل عليه وسلم یصل

شايد آنهـا را غضـبناک سـاخته باشـی! اگـر چنانچـه آنهـا را  اهلل عنه یابوبکر رضفرمود: ای 

 اهلل عنه یابوبکر رضغضبناک ساخته باشی، مثل آنست که پروردگارت را به خشم آورده باشی. 

 نزدشان آمده گفت: ای برادران آيا شما را خشمناک ساختم؟

 ه برادرکم، خداوند ترا بيامرزد.آنها گفتند: ن
 

أَنَـا » م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن سهلِ بن سعدٍ رضی اللَّه عنه  -212

 . رواه البخاری. «وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا  «وکافلُ الْيتِيمِ فی الجنَّةِ هَکَذَا 

pnm://video.islamweb.net/f/reyad/h0261.rm
pnm://video.islamweb.net/f/reyad/h0261.rm
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 روايت است که: اهلل عنه یرضبن سعد  از سهل -212

فرمود: من و سرپرست يتـيم، اينگونـه در بهشـت مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 باشيم، اشاره به انگشت سبابه و ميانه اش نموده آنها را از هم گشاده داشت.
 

لَّ قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ قال:وعن أَبی هريرة رضی اللَّه عنه  -213 کَافِـل » م:وسـَ

بَّابةِ  «أَنَا وهُوَ کهَاتَيْنِ فی الجَنَّةِ  ه.الْيتيمِ لَهُ أَوْ لِغَيرِ ارَ الـرَّاوی وهُـو مَالِـکُ بْـنُ أَنَـسٍ بِالسـَّ وَأَشـَ

 م.والْوُسْطى . رواه مسل
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -213

که سرپرستی يتيم خودی و يـا بيگانـهء را فرمود: کسی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بـود،  اهلل عنـه یرضبنمايد، من و او مانند اين دو در بهشت می باشيم. راوی که مالک بن انس 

 به دو انگشت سبابه و وسطايش اشاره نمود.
 

هُ التَّمْرةُ لَيْسَ المِسْکِينُ الذی تَرُدُّ»  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -214

 ه.متفقٌ علي «وَالتَّمْرتَانِ، وال اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ إِنَّمَا المِسْکِينُ الذی يتَعَفَّفُ 

لَيْسَ المِسْکِينُ الذی يطُوفُ علَى النَّـاسِ تَـرُدُّهُ اللُّقْمـةُ » :  « الصحيحين » فی رواية وفی 

وَال يُفْطَـنُ بِـهِ فيُتصـدَّقَ  ه،کِنَّ المِسْکِينَ الذی ال يَجِدُ غِنًى يُغنْيِولَ ن،وَالتَّمْرةُ وَالتَّمْرتَا ن،واللُّقْمتَا

 . «وَال يَقُومُ فَيسْأَلَ النَّاسَ  ه،عَلَي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -214

فرمود: مسکين کسی نيست که يک خرما و يا دو خرمـا،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ا دو لقمه او را باز می گرداند، بلکه مسکين کسی است که عفـت ورزيـده و سـؤال يک لقمه و ي

 نمی کند.

در روايتی در صحيحين آمده که: مسکين کسی نيست که در ميان مردم گشته، يک لقمه 

و يا دو لقمه، يک خرما و يا دو خرما او را باز می گرداند. ولی مسکين کسی است کـه ثروتـی را 

کند، ندارد و کسی هم از حالش باخبر نمی شود که به او صدقه دهد، و خـودش  که او را بی نياز

 هم بر نمی خيزد که از مردم بطلبد.
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لَّم  -215 کِينِ »  قـال:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ اعِی علَـى األَرْمَلَـةِ وَالمِسـْ السـَّ

 ه.متفقٌ علي «وَکَالصَّائِمِ ال يُفْطِرِ ر،قائِمِ الَّذی ال يَفْتُوَکَالْ»  قال:وأَحْسُبهُ  «کَالمُجاهِدِ فی سبيلِ اللَّه 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رضو هم  -215

فرمود: کسی که برای معيشت بيـوه و مسـکين تـالش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

که سسـت نشـود و کند، مانند مجاهد راه خداست. و گمان می کنم که فرمود: نمازگزاری است 

 مانند روزه داری است که افطار نکند.
 

شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الْوليمةِ ، يُمْنَعُها مَـنْ »  قال:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -211

 رواه مسلم. «سُولُهُومَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّه ورَ ا،ويُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَ ا،يأْتِيهَ

بِتْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى »  ه:قول من هريرةَ أبی عن الصحيحين فی رواية وفی    

 . «إِلَيْهَا األَغْنِيَاءُ وَيُتْرَکُ الفُقَرَاءُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رضو هم  -211

رين طعام ها طعام عروسی است که منع می شود فرمود: بدت اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

از آن کسی که به آن حضور می يابد، و دعوت می شود به آن کسی که از آن امتنـاع مـی ورزد، 

 وکسی که دعوت را قبول نمی کند، همانا نافرمانی خدا و رسول او را نموده است.

دان بـه آن در روايتی در صحيحين آمده: که طعام عروسی طعـام بـدی اسـت، ثروتمنـ

 دعوت شده و بينوايان از آن باز می مانند.
 

مَنْ عَالَ جَـارِيتَيْنِ » وعن أَنس رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  -217

 .رواه مسلم ه.عَوَضَمَّ أَصَابِ «يامَةِ أَنَا وَهُو کَهَاتَيْنِحَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ القِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضس از ان -217

فرمود: کسی که سرپرستی دو دختر را بدوش گيرد، تا اينکـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بالغ گردند، در روز قيامت می آيد، در حاليکه من و او مانند اين دو می باشيم و انگشتان خود را 

 با هم يکجا نمود.
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أَلُ فَلَـم دَ ت:قال عنها اللَّه رضی عائشةَ وعن -218 خَلَتَ علیَّ امْرَأَةٌ ومعهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسـْ

هَا ثُمَّ قامـتْ تَجِدْ عِنْدِى شَيْتاً غَيْرَ تَمْرةٍ واحِدةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمتْهَا بَيْنَ ابنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْکُلْ مِنْ

مَنِ ابْتُلِـیَ مِـنْ هَـذِهِ البَنَـاتِ »  فَأَخْبرتُهُ فقال: ا،لَّم عَلَيْنَفَدخلَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ ت،فَخَرَج

 ه.متفقٌ علي «بِشَیْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ کُنَّ لَهُ سِتْراً من النَّارِ 
 

 ها روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز عايشه  -218

چيزی جـز يـک خرمـا زنی با دو دخترش، به خانه ام داخل شده سؤال نمود، و در نزدم 

يافت نشد. من آنرا به او دادم، و او آنرا در ميـان آن دو قسـمت کـرد و خـودش از آن چيـزی 

بر ما داخل گرديد، و مـن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنخورد. سپس برخاسته و بيرون شد. بعداً 

آنها نيکی کند، جريان را به او گفتم، فرمود: کسی که به چيزی از اين دخترها آزمايش شود و به 

 برايش حجابی از آتش دوزخ می باشند.
 

فَأَطعمتهَـا  ا،جَاءَتنى مِسْکِينَةٌ تَحْمِل ابْنْتَـيْن لهـ ت:قال عنها اللَّهُ رضی عائشةَ وعن -219

 ا،ابْنَتَاهَـفاستطعمتها  ا،فَأَعطتْ کُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرفعتْ إِلى فيها تَمْرةً لتَأَکُلهَ ت،ثَالثَ تَمْرَا

فَذَکرْتُ الَّذی صـنعَتْ لرسـول  ا،فأَعْجبنى شَأْنَه ا،فَشَقَّت التَّمْرَةَ التى کَانَتْ تُريدُ أَنْ تأْکُلهَا بيْنهُمَ

رواه  «إن اللَّه قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجنَّةَ ، أَو أَعْتقَها بِهَا مَـن النَّـارِ »  قال:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف

 م.مسل
 

 از عايشه رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -219

زن مسکينی که دو دختر را در بغل داشت، نزدم آمد. من سه دانه خرما بـرايش دادم. او 

برای هردو يک، يک دانه خرما داده و يک دانه را به دهن خويش نزديک نمود تـا آنـرا بخـورد. 

ايی را که می خواست بخورد، در ميان شان دو قسـمت دخترانش آنرا از او خواستند، او آن خرم

اهلل عليـه  یرسول اهلل صـلنمود. من از حالش به شگفت ماندم، و آنچه را انجام داده بود برای 

فرمود: خداوند در برابر اين عمل بهشـت  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلياد آوری کردم.  وسلم 

 عمل از دوزخ آزاد نمود. را برايش الزم ساخت، يا او را در برابر اين
 

لّى اهللُ  قال:وعن أبی شُريْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْروٍ الخُزاعِیِّ رضی اللَّهُ عنه  -271 قال النبی صـَ

حديث حسن صحيح رواه النسائى  «اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعيفينِ الْيَتِيمِ والمرْأَةِ » عَلَيْهِ وسَلَّم: 

 د.بإِسناد جي
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعی  -271

و  فرمود: بار خدايا من کسی را کـه حـق دو ضـعيف )زن اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 سخت ممانعت می کنم.يتيم( را پايمال کند 
 

نَّ لَهُ فَضْالً علَـى رأَى سعْدٌ أَ ا:عنهم اللَّه رضی وقَّاصٍ أبی بنِ سعدِ بنِ مُصْعبِ وعن -276

رواه البخـاری  «هَل تُنْصرُونَ وتُرزقُونَ إِالَّ بِضُعفائِکُم»  م:فقال النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،مَنْ دُون

ورواه الحافِظُ أَبو بکر الْبَرْقَانِى فـی صـحيحِهِ مُتَّصـالً  ی،فَإِن مصعَب ابن سعد تَابِعِ ،هَکَذا مُرسال

 ه.اللَّه عنعن أَبيه رضی 
 

 

 از مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -276

اهلل عليـه  یپيامبر صلسعد گمان می کرد که بر زير دستانش فضيلتی دارد، همان بود که 

 فرمود: نصرت و روزی به شما داده نمی شويد مگر از برکت ناتوانان شما. وسلم
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وَيْمرٍ رضی اللَّه عنه وعن أبی الدَّرْداءِ عُ -272 سمِعتُ رسـولَ اللَّـه صـَ

عفائِکُمْ  ن،فَإِنَّمَا تُنْصرُو ء،ابْغونِی فی الضُّعَفَا» ل:وسَلَّم يقو رواه أَبـو داود بإسـناد  «وتُرْزقون بضـُ

 د.جي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابی الدرداء عويمر  -272

شنيدم که می فرمود: مرا در ميان ضعيفان و ناتوانـان  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل صاز 

 طلب کنيد، چون از برکت ناتوانان خويش نصرت و روزی داده می شويد.
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 سفارش و رفتار نيک با زنانباب  -34
 

 82النساء:  وَعَاشُِروهُنَّ بِالْمَْعرُوفِ{}قال اهلل تعالی: 

عُوْا أَن َتعْدِلُوْا بَْينَ النِّسَاء وَلَوْ َحرَصْتُْم فَالَ تَمِيلُوْا ُکلَّ الْمَْيلِ وَلَن َتسْتَطِي و قال تعالی: }

 629النساء:  فَتَذَرُوهَا کَالْمَُعلَّقَةِ وَإِن ُتصْلُِحواْ وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ الّلهَ کَانَ غَفُوراً رَّحِيماً{

 69ده. نساء:خداوند می فرمايد: و زندگانی کنيد با زنان بوجهی پسندي

و ميفرمايد: و هر گز نتوانيد که ميان زنان بعدالت رفتار نمائيد، اگـر چـه نهايـت رغبـت 

کنيد، پس کالً به آن ديگری تمايل ننمائيد که ديگری را معلق و بـی سرنوشـت سـازيد، و اگـر 

 629اصالح کرده و پرهيزگاری نمائيد، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. نساء: 
 

لَّ قـال: عنه اللَّه رضی هريرة أبی وعن -273 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  م:قـال رسـولُ  اللَّـه صـَ

فَـإِنْ ذَهبـتَ  ه،وَإِنَّ أَعْوجَ ما فی الضِّلعِ أَعْال ع،فإِنَّ المرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَ ا،اسْتوْصُوا بِالنِّساءِ خيْر»

 ه.متفقٌ علي «فاستوْصُوا بِالنِّسَاءِ  ج،لمْ يزلْ أَعو ه،وإِنْ ترکتَ ه،تُقِيمُهُ کَسرْتَ

 ا،وإِنِ اسـتَمتعْت بِهَـ ا،المرْأَةُ کالضلعِ إِنْ أَقَمْتَها کسرْتَهَ»  ن:الصحيحي فی رواية وفی      

 . «اسْتَمتعْت وفِيها عَوجٌ 

لَ»  م:وفی رواية لمسل تقِيمَ لـکَ علَـى طريقـةٍ ، فَـإِ ع،إِنَّ المرْأَةَ خُلِقتْ مِن ضـِ نْ لَـنْ تَسـْ

 .« وَکَسْرُهَا طالقُها ا،وإِنْ ذَهَبْتَ تُقيمُها کسرتَهَ ج،اسْتَمتَعْتَ بِهَا وفِيها عَو ا،استمتعْت بِهَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -273

فرمود: خواهان رفتار نيک بـا زنـان شـويد. زيـرا زن از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ه شده، و کجترين استخوانهای پهلو بـاالتر آنسـت، اگـر خواسـته استخوان پهلوی چپ آفريد

پس در مورد زنان همـديگر را  کج است.هميشه  ،باشی راستش کنی، می شکنی، و اگر بگذاری

 وصيت به خير نمائيد.

و در روايتی در صحيحين آمده که: زن مانند استخوان پهلو است، اگر راستش کنی، آنـرا 

 تفاده کنی با کجی اش از آن بايد استفاده کنی.شکسته ای و اگر از آن اس



 212 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

در روايتی از مسلم آمده: زن از استخواهای پهلو آفريده شده، که هرگز بـه هـيچ شـکل 

برايت راست نمی شود، اگر از آن استفاده کنی بايد با کجی از آن استفاده کنی و اگر بروی کـه 

 راستش کنی، آنرا می شکنی و شکستن آن طالق است.

ح واء از  المرأة کالضلع( نه اینکه حقیقت اًاین حدیث تشبیه است چنانچه در روایت دیگری آمده که ) ش: در
باشد و در سنت صحیحه چیزی در این مورد نیامده، بلکه از فصل دوم سفر تکوین نقل شده  شده پهلوی آدم آفریده

زن را از نوع م رد آفری د، مث ل فرم ودهء او  و تأویل فرمودهء او تعالی که فرموده ) و خلق منها زوجها( این است که
 تعالی )واهلل جعل لکم من انفسکم ازواجاً(.

 

 ب،أَنه سمعَ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يخْطُ ه،عن اللَّهُ رضی زَمْعَةَ بن اللَّه عبد وعن -274

انْبعثَ لَهـا  «إِذِ انْبعث أَشْقَاهَا »  م:هِ وسَلَّفقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْ ا،وذکَر النَّاقَةَ والَّذِى عقَرهَ

يعْمِـدُ أَحَـدکُمْ فيجْلِـدُ »  قـال:فَ ن،فَوعظَ فِيه ء،ثُمَّ ذکَرَ النِّسا« رَجُلٌ عزِيزٌ، عارِمٌ منِيعٌ فی رهْطِهِ 

لِمَ » قال:مْ مِن الضَّرْطَةِ وثُمَّ وَعَظهُمْ فی ضحکهِ «امْرأَتَهُ جلْد الْعَبْدِ فلَعلَّهُ يُضاجعُهَا مِنْ آخِر يومِهِ 

 ه.متفق علي « ل؟يضحکُ أَحَدَکُمْ مِمَّا يفع
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن زمعه  -274

شنيد که خطبه می خواند و از ناقهء صالح و کسی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلوی از 

برای پی کردن آن مردی برانگيختـه شـد  "ااذ انبعث اشقاه"که آنرا پی نمود ياد کرده و فرمود: 

که در ميان قومش محترم و عزيز، و در عين حال نهايـت مفسـد بـود، وبـرای پـی کـردن آن 

بسرعت برخاست، سپس زنان را ياد نموده و در مورد شـان پنـد داد و فرمـود: يکـی از شـما 

بت کند، سپس آنها را برخاسته، زنش را مانند غالمش می زند، و شايد در آخر روزش با او مقار

در مورد خندهء شان از باد صدا دار، نصيحت نموده فرمود: که چرا يکی از شما از آنچـه انجـام 

 می دهد می خندد؟
 

لَّ قال: عنه اللَّه رضی هريرة أبی وعن -275 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ال »  م:قال رسول اللَّـه صـَ

 رواه مسلم. «غيْرَهُ »  قال:أَوْ  «ا خُلقاً رضِیَ مِنْها آخَرَ يَفْرَکْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ کَرِه مِنه
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -275

فرمود: هيچ مرد مؤمنی از هيچ زن مؤمنی بد نبـرد، زيـرا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 اضی می شود.اگر اخالقش را نمی پسندد، چيز ديگرش را می پسندد. يا گفت: از غير آن ر
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لّى النبـی سـمِعَ أَنَّهُ عنه اللَّه رضی الجُشمیِّ األَحْوَصِ بنِ عَمْرو وعن -271  عَلَيْـهِ اهللُ صـَ

أاَل » ثُـمَّ قـال:  ظ،ووعـ وذکَّـر  علَيْهِ وَأَثنَى ، تعالى اللَّه حَمِدَ أَنْ بعد يقُولُ الْوَداع حَجِّةِ فی وسَلَّم

فَإِنَّمَا هُنَّ عَوانٍ عَنْدَکُمْ لَيْس تمْلکُونَ مِنْهُنَّ شَيْتاً غيْرَ ذلِکَ إِالَّ أَنْ يـأْتِينَ  ا،واسْتَوْصوا بِالنِّساءِ خَيْر

فـإِنْ أَطعـنَکُمْ  ح،واضْربُوهنَّ ضَرْباً غيْر مُبرِّ ع،بِفَاحشةٍ مُبيِّنةٍ ، فإِنْ فَعلْنَ فَاهْجُروهُنَّ فی المضَاج

ولِنِسائِکُمْ عَلَيْکُمْ حقًّا، فَحَقُّکُمْ عَلَيْهنَّ أَن ال  ا،إِنَّ لَکُمْ عَلَى نِسائِکُمْ حَقًّأَال  ،فَال تبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيال

أَال وحقُّهُنَّ عَلَيْکُمْ أَن تُحْسـنُوا  ن،وَال يأْذَنَّ فی بُيُوتکمْ لِمن تکْرهو ن،يُوطِتْنَ فُرُشکمْ منْ تَکْرهو

 ح.حديث حسن صحي قال:رواه الترمذى و   «.إِليْهنَّ فی کِسْوتِهِنَّ وَطعامهنَّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمرو بن االحوص الجشمی  -271

بعد از اينکه حمد و ثنای او تعالی را گفته  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  او در حجة الوداع

ر نماييـد، آگاه باشيد و در مورد زنان وصيت به خي و پند داد و نصيحت کرد، شنيد که می فرمود:

زيرا آنها نزد شما اسيرند، شما از آنها هيچ چيزی را بجز استمتاع مالک نيستيد، مگر اينکه عمل 

فحشاء را آشکار مرتکب شدند. اگر چنين کردند همبستری با آنان را ترک کنيـد، و بـاز آنهـا را 

ستجو مکنيد. بـا بزنيد، زدنی که نه چندان سخت باشد. اگر فرمان شما بردند، بر آنها راهی را ج

خبر باشيد، که همانا شما بر زنان تان حقی داريد، و زنان شما بر شما حقی دارند. حق شـما بـر 

آنان اينست که بر فرش شما کسانی را ننشانند که از آنها بد می بريد، و در خانهء تان به کسی 

شما اينست که به آنهـا  اجازهء ورود ندهند که شما از آنان متنفريد. و آگاه باشيد که حق آنها بر

 در لباس شان و طعام شان نيکی و احسان کنيد.
 

يا رسول اللَّه ما حَقُّ زَوْجَـةِ أَحَـدنَا  ت:قل قال: عنه اللَّه رضی حَيْدةَ بنِ مُعَاويَةَ وعن -277

وال تَهْجُرْ  ح،هَ، وَال تُقَبِّوتَکْسُوهَا إِذَا اکْتَسيْتَ وال تَضْربِ الْوَج ت،أَن تُطْعمَها إِذَا طَعِمْ»  قال: ه؟عَلَيْ

 ه.أَى : ال تقُلْ قَبَّحَکِ اللَّ« ال تُقَبِّحْ» معنى  قال:حديثٌ حسنٌ رواه أَبو داود و «إِالَّ فی الْبَيْتِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاويه بن حيدة  -277

 ؟زنان ما بر ما چه حقی دارند اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 ،فرمود: چون طعام خوردی طعام شان دهی و چون لباس پوشيدی او را لباس بپوشـانی

 بصورت زن سيلی مزن و باو نگو خدا ترا زشت سازد، و جز در خانه از او دوری مکن.
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أَکْمَـلُ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ه،عن اللَّه رضی هريرة أبی وعن -278

حـديثٌ حسـنٌ  قـال:رواه التِّرمذی و «وَخِيارکُمْ خيارُکم لِنِسَائِهِم  ا،ين إِيمَاناً أَحْسنُهُمْ خُلُقالمُؤْمن

 ح.صحي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -278

فرمود: کاملترين مؤمنان از روی ايمان کسی اسـت کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 شما، بهترين شما با زنان شان هستند.اخالقش بهتر باشد، و بهترين 
 

لّى اهللُ  قال: عنه اللَّه رضی ذُباب أبی بنِ اللَّه عبدِ بنِ إِياس وعن -279 قال رسولُ اللَّه صـَ

 فَجاءَ عُمَرُ رضی اللَّه عنه إلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، «الَ تَضْربُوا إِمَاءَ اللَّهِ » عَلَيْهِ وسَلَّم: 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ن،ذَئِرْنَ النِّساءُ عَلَى أَزْواجه قال:فَ فَرَخَّصَ فی ضَرْبهِنَّ فَأَطاف بِآلِ رسـولِ اللَّـه صـَ

لَقَدْ أَطَافَ بـآلِ بَيْـت »  م:فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ن،وسَلَّم نِساءٌ کَثِيرٌ يَشْکونَ أَزْواجهُ

 ح.رواه أبو داود بإسنادٍ صحي« يشْکُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولِتک بخيارِکُمْ  مُحمَّدٍ نِساءٌ کَثيرِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز اياس بن عبد اهلل بن ابی ذباب  -279

خـدمت  اهلل عنـه یرضـفرمـود: زنـان را نزنيـد. عمـر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

که زنان بر شوهران شان دلير شدند. همان بـود کـه  آمده گفت: اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

در زدن شان اجازت فرمود. سپس زنان بسياری به خانه هـای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فرمـود:  اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلازواج مطهرات آمده، از شوهران شان شکايت کردند، 

آمده، و از شوهران شان شـکوه   عليه وسلماهلل یمحمد صلهمانا زنان بسياری به نزد اهل بيت 

 کرده اند. بدانيد که آنان برگزيده گان شما نيستند.
 

لّى اللَّه رسول أَن عنهما اللَّه رضی العاص بن عمرو بنِ اللَّه عبدِ وعن -281  عَلَيْـهِ اهللُ صـَ

 م.رواه مسل «وَخَيْرُ مَتاعهَا المَرْأَةُ الصَّالحةُ  ع،الدُّنْيَا مَتَا» قال: وسَلَّم
 

 از عبد اهلل بن عمر وبن العاص رضی اهلل عنهما روايت است که: -281

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود: دنيا همه اش متاع است و بهترين متـاع دنيـا زن 

   صالح است.
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 باب حقوق شوهر بر زن  -35
 

فَضَّلَ اللُّه بَْعضَُهمْ عََلى َبعْضٍ وَِبمَا أَنفَقُوْا  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عََلى النِّسَاء ِبمَا }قال اهلل تعالی: 

 34النساء:  {لِّلْغَْيبِ بِمَا حَفِظَ الّلهُمِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاُت قَانِتَاتٌ حَافِظَاٌت 

خداوند می فرمايد: مردان سرپرستان زنانند. به سبب فضلی که خدا بعضی آدميان را بر 

به سبب آنچه خرج کردند از اموال خويش... پس زنان نيکو کار فرمانبردار بعضی ديگر نهاده و 

 34در غياب شوهر شان نگاه دارنده اند با نگهداشت خدا. نساء: 
 

إِذَا دعَا »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -286

 ه.متفقٌ علي «شِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا لَعَنتهَا المالئکَةُ حَتَّى تُصْبحَالرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَا

 .«إِذَا بَاتَتْ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجهَا لَعنتْهَا الماَلئِکَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »  ا:وفی رواية لهم

والَّذِی نَفْسِی بِيَدِهِ مَـا مِـن رَجُـلٍ يَـدْعُو » م:وسَلَّوفی روايةٍ قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ 

 . «امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِالَّ کَانَ الَّذی فی السَّماءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْها 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -286

هرگاه شخصی زنش را به بستر خود بطلبـد، و او  فرمود: لم اهلل عليه وس یرسول اهلل صل

با وی همبستر نشود، و شوهرش با حالتی خشمناک بخوابد، فرشتگان تا صبح او را لعنـت مـی 

 کنند.

و در روايتی از بخاری و مسلم آمده: هرگاه زن در حالی بخوابد که بسـتر شـوهر خـود را 

 کنند.ترک نموده فرشتگان تا صبح او را لعنت می 

فرمود: سوگند بخدايی که وجودم در دسـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو در روايتی 

اوست هيچ مردی نيست که همسرش را به بسترش بطلبد، و زن امتناع ورزد، مگر اينکه ذاتـی 

 که در آسمان است بر وی خشمگين است، تا که شوهرش را راضی سازد.
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لَّم وعن أبی هريرة رضی اللَّه ع -282 ال » قـال:نه أَيضاً أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وهذا لفظ  ه،متفقٌ علي «وَال تَأْذَنْ فی بَيْتِهِ إِالَّ بِإِذنِهِ  ه،يَحلُّ المْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِال بِإِذْنِ

 ی.البخار
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -282

فرمود: برای زن روا نيست که با حضـور شـوهرش روزه  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل رسول

 بگيرد، مگر با اجازهء او، و يا کسی را بدون اجازه اش به خان اش راه دهد.
 

کُلُّکُـمْ راعٍ، »  قـال:وعن ابن عمرَ رضی اللَّهُ عنهما عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -283

والمرْأَةُ راعِيةٌ على بيْتِ زَوْجِها  ه،والرَّجُلُ راعٍ علَى أَهْلِ بَيْتِ ع،واألَمِيرُ رَا ه،لٌ عنْ رعِيَّتِمستو وکُلُّکُمْ 

 ه.متفقٌ علي «وکُلُّکُمْ مستولٌ عنْ رعِيَّتِهِ  ع،فَکُلُّکُمْ را ه،وولَدِ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -283

رمود: همهء شما شبانيد و همهء شما در مقابل رعيت خويش ف اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

مستول هستيد. مرد بر خانوادهء خود و زن در خانهء شوهر و فرزندش شبان است، پـس همـهء 

 شما شبانيد و همهء شما از رعيت خويش مستوليد.
 

 قال:لَيْهِ وسَلَّم وعن أبی علیٍّ طَلْق بن علیٍّ رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَ -284

وقـال  ی،. رواه الترمـذی والنسـائ «إِذَا دعا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ کَانَتْ عَلَـى التَّنُّـور»

 ح.حديث حسن صحي ی:الترمذ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض یعلاز ابو علی طلق بن  -384

اه مردی همسرش را بـرای بـر آورده شـدن فرمود: هرگ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ، بايد شتابزده بيايد، هر چند بر سر تنور هم باشد.حاجتش بخواند
 

لَوْ کُنْتُ آمِـراً »  قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّهُ عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -285

حـديث حسـن  قـال:. رواه الترمـذی و «لِزَوْجِهَا أحَداً أَنْ يسْجُدَ ألَحدٍ ألَمَرْتُ المرْأَة أَنْ تَسْجُدَ 

 صحيح.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -285
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فرمود: اگر کسی را دستور می دادم تا به ديگری سجده کند،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 زن را دستور می دادم تا به شوهرش سجده کند.
 

لَّ ت:قال وعن أُمِّ سلمةَ رضی اللَّهُ عنها -281 أَيُّمـا »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ن.حس حديث رواه الترمذی وقال  «امرأَةٍ ماتَتْ وزوْجُهَا عنها راضٍ دخَلَتِ الجَنَّةَ 
 

 از ام سلمه رضی اهلل عنها روايت است که: -281

او راضـی باشـد، فرمود: هر زنی که بميرد و شوهرش از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 به بهشت داخل می گردد.
 

ال تُـؤْذِی »  قـال:وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضی اللَّهُ عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -287

عِنْدَکِ دخِيلٌ  فَإِنَّمَا هُو ه،امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فی الدُّنْيا إِالَّ قالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ ال تُؤْذِيه قَاتلَکِ اللَّ

 رواه الترمذی وقال حديث حسن. «يُؤشِکُ أَنْ يُفارِقَکِ إِلَينا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاذ بن جبل  -287

فرمود: هيچ زنی شوهرش را در دنيا اذيـت نمـی کنـد، مگـر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

اذيت مکن، او مهمان تو است و زود اينکه همسرش از حور العين می گويد: خدا ترا بکشد او را 

 است از تو جدا گشته به ما بپيوندد.
 

لَّم  -288 مـا »  قـال:وعن أُسامَةَ بنِ زيد رضی اللَّه عنهما عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «مِنَ النِّسَاءِ  ل:ترکْتُ بعْدِی فِتْنَةً هِی أَضَرُّ عَلَى الرِّجا
 

 زيد رضی اهلل عنهما روايت شده که: از اسامه بن -288

فرمود: نگذاشتم بعد از خود فتنهء که زيان بارتر بر مـردان از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

  زنان باشد.

 

 

 مصارف خانواده باب -31
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 233البقرة:  وَعلَى الْمَوْلُودِ َلهُ رِزْقُهُنَّ َوکِْسَوتُهُنَّ بِالْمَْعرُوفِ{}قال اهلل تعالی: 

لِيُنفِقْ ُذو سَعٍَة مِّن سَعَِتهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيِْه رِزُْقهُ فَلْيُنفِقْ ِممَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُکَلُِّف  ال تعالی: }و ق

 7الطالق:  اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا{

 39سبأ:  وَمَا أَنفَقُْتم مِّن شَیٍْء فَهُوَ ُيخْلِفُُه{و قال تعالی: }
 

ايد: و بر پدر نفقه و پوشاک اين زنان شيرده است بوجهی پسنديده. خداوند می فرم

 233بقره: 

و ميفرمايد: بايد صاحب وسعت از وسعت خود خرج کند و آنکه تنگ کرده شد بر او 

رزقش بايد از آنچه خدا عطايش کرده خرج کند و تکليف نمی کند خدا هيچکس را مگر حسب 

 7آنچه داده است. طالق: 

 39يد: و هر چه خرج کنيد از هر جنس خدا عوضش را می دهد. سباء: و هم می فرما
 

لَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -989 دِينَـارٌ » م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

سْکِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفقْتَهُ علَى وَدِينَارٌ أَنْفَقتَهُ فی رقَبَةٍ ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِ ه،أَنْفَقْتَهُ فی سبيلِ اللَّ

 م.رواه مسل «أَعْظمُهَا أَجْراً الَّذی أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِکَ  ک،أَهْلِ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -289

فرمود: ديناری است که در راه خدا صـرف مـی کنـی، و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بنده ای صرف می کنی، و ديناری است که بر مسکين صرف می کنی  ديناری است که در آزادی

و ديناری است که به خانواده ات صرف می کنی، ثواب آنکه بـر خـانواده ات صـرف مـی کنـی 

 فزونتر است.
 

أبی عبدِ الرَّحمن ثَوْبانَ بْن بُجْـدُدَ مَـوْلَى رسـولِ اللَّـه  ه:وعن أبی عبدِ اللَّهِ وَيُقَالُ ل -291

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَـارٌ »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: عَلَيْهِ وسَلَّم صَلّى اهللُ

 ودِينَارٌ يُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه فی سبِيلِ اللَّـهِ ه،وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دابَّتِهِ فی سبيلِ اللَّ ه،يُنْفِقُهُ عَلَى عِيالِ

 م.رواه مسل «
 

از عبد اهلل که برايش ابو عبد الرحمن هم گفته می شـود، ثوبـان بـن بُجـدُد آزاد  -291

 روايت است که: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشدهء 
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فرمود: بهترين ديناری که مرد به مصـرف مـی رسـاند،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

، و ديناری است که بر ستورش در راه خدا صرف ديناريست که برای خانواده اش صرف می کند

 می کند، و ديناريست که بر يارانش در راه خدا صرف می کند.
 

هَلْ لی أَجْرٌ فی بنـی أبـی  ه،قلتُ يا رسولَ اللَّ ت:وعن أُمِّ سلَمَةَ رضی اللَّهُ عنها قَالَ -296

نَعَمْ لَکِ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ »  قال:ف ی؟إِنَّما هُمْ بنِ ا،وهَکَذَوَلَسْتُ بتَارِکَتِهمْ هَکَذَا  م،سلَمةَ أَنْ أُنْفِقَ علَيْهِ

 ه.متفقٌ علي «علَيهِم 
 

 از ام سلمه رضی اهلل عنها روايت شده: -296

آيا در مصارفی که بر فرزندان ابوسلمه می کنم،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: يا 

پ برای بدست آوردن قوت شـان بگردنـد، آنـان اجر داده می شوم؟ نمی گذارم تا براست و چ

 فرزندان من اند.

 فرمود: بلی برای تو مزد آنچه که به آنها خرج می کنی داده می شود.
 

 أَوَّل فـی قَـدَّمْناهُ الذِی الطَّويلِ حدِيثِهِ فی عنه اللَّه رضی وقَّاص أبی بن سعد وعن -292

وَإِنَّکَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِی بِهَا »  ه:ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال لاللَّ رسول أَنَّ النِّيَّةِ بَابِ فی الْکِتَابِ

 ه.متفقٌ علي «وَجهَ اللَّه إالَّ أُجِرْتَ بها حَتَّى ما تَجْعلُ فی فی امرأَتِکَ 
 

در حديث درازی کـه در اول کتـاب در بـاب  اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -292

 ديم آمده که:نيت ذکر کر

برايش فرمود: آنچه تو مصرف می کنی، بـرای دريـافتن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 رضای او تعالی برايت اجر داده می شود، حتی آنچه را که در دهن همسرت می گذاری.
 

لَّم  ه،وعن أبی مَسْعُودٍ الْبَدرِیِّ رضی اللَّه عن -293 إِذَا » ال:قـعن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «أَنْفَقَ الرَّجُلُ على أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِی لَهُ صدقَةٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -293

فرمود: هرگاه مردی برای دريافت رضای خداوند به خـانواده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 آيد. اش مصرف نمايد، برايش صدقه بحساب می
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لّى اهللُ  قال:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاص رضی اللَّه عنهما  -294 قال رسولُ اللَّه صـَ

 ه.حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود وغير «کَفی بِالمرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ »  قال:عَلَيْهِ وسَلَّم 

 . «رْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يملِکُ قُوتَهُ کَفی بِالم»  قال: بمعنَاهُ صحيحه فی مسلم ورواه 
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت است که: -294

فرمود: کافيست برای شخص اين گناه که ضايع گـذارد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آنکه را که سرپرستی اش بعهدهء اوست.

ده و گفت: کافيست برای شخص اين گناه که بـاز دارد و مسلم به همين معنی روايت کر

 نفقهء کسی را که بر دوش اوست.
 

مَـا مِـنْ يـوْمٍ »  قال:وعن أبی هريرةَ رضی اللَّهُ عنه أَن النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -295

اللَّهُـمَّ  ر:ويَقـولُ اآلخَـ ا،أَعْطِ مُنْفِقاً خَلفـ اللَّهُمَّ ا:فَيقولُ أَحدُهُم ن،يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِالَّ ملَکَانِ يَنْزال

 ه.متفقٌ علي «أَعْطِ مُمْسِکاً تَلَفاً 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -295

فرمود: هر روزی کـه بنـدگان خـدا صـبح مـی کننـد، دو اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

رای مصرف کننده عوض ده، و ديگری می گويـد: فرشته فرو آيند، يکی از آنها می گويد: خدايا ب

 خدايا مال ممسک و بخيل را تلف کن.
 

فْلَى وابْـدَأْ »  قال:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -291 الْيَدُ الْعُلْيا خَيْرٌ مِنَ الْيدِ السـُّ

ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ  ه،يُعِفَّهُ اللَّ ف،سْتَعِفوَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا کَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ، ومَنْ يَ ل،بمن تَعُو

 ی.رواه البخار «
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رضو هم  -291

فرمود: دست باال بهتر است از دست پـائين و آغـاز کـن بـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

از روی ثروت و غناء باشد، آنکـه کسی که نفقه اش بدوش تو است، و بهترين صدقه آنست که 

  عفت بجويد، خدا او را عفيف نگه می دارد، و کسی که استغناء کند، خداوند او را غنی می سازد.
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 صدقه دادن از مال خوب و آنچه بيشتر مورد عالقه استباب  -37
 

 22آل عمران:   لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ ِممَّا تُحِبُّونَ{ }قال اهلل تعالی: 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ  و قال تعالی: }

 217البقرة:  األَْرضِ وَالَ تَيَمَُّمواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ{
 

آنچه که دوست می داريد ببخشيد. خداوند می فرمايد: هرگز به نيکو کاری نمی رسيد، تا 

 92آل عمران: 

و هم می فرمايد: ای مؤمنان از پاکيزه های آنچه شما بـه دسـت آورديـد، ببخشـيد و از 

پاکيزه های آنچه برای شما از زمين بيرون آورديم، و قصد نکنيد که پليد آنرا خرج نمائيد. بقـره: 

217 
 

ارِ بِالمدِينَـةِ کَانَ أَبُ قال:عن أَنس رضی اللَّه عنه  -297 و طَلْحَةَ رضی اللَّه عنه أَکْثَر األَنْصـَ

وَکانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المسْجِدِ وکانَ رسولُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  ء،وَکَانَ أَحَبُّ أَمْوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحا ل،مَاالً مِنْ نَخْ

} لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّـى   فلَمَّا نزَلَتْ هَذِهِ اآليةُ : س:وسَلَّم يدْخُلُهَا وَيشْربُ مِنْ ماءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَ

يا رسـولَ اللَّـه إِنَّ  قال:قام أَبُو طَلْحَةَ إِلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف  تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ {

 ء،وَإِنَّ أَحَـبَّ مَـالی إِلَـیَّ بَيْرَحَـا  ى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ {} لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّ ک:اللَّه تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْ

هُ، وإِنَّهَا صَدقَةٌ للَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بِرَّهَا وذُخْرهَا عِنْد اللَّه تعالى ، فَضَعْها يا رسول اللَّه حيْـثُ أَرَاکَ اللَّـ

 ت،وَقَدْ سمِعْتُ مَا قُلْـ ح،ذلِکَ مَالٌ رَابِ ح،ذلِکَ مَالٌ رَاب خ،بَ»  فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فـی  ه،فقال أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يا رسولَ اللَّ «وَإِنِّی أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فی األَقْرَبِينَ 

 ه.متفقٌ علي وَبَنی عَمِّهِ. ه،أَقَارِبِ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز انس  -297

ابو طلحه در ميان انصار در مدينه از همه بيشتر صاحب درختـان خرمـا بـود، و از همـهء 

اهلل عليـه  یصـلاموالش بيرحاء )باغچهء خرما( را دوست می داشت، که روبروی مسجد نبـوی 

شـيرين آن  به آن داخل می گرديـد و از آب اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلقرار داشت،  وسلم

 می نوشيد. 
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ابـو طلحـه خـدمت  "لن تنـالوا لبـر... "گفت: چون اين آيه نازل شد  اهلل عنه یرضانس 

خداوند بر تو نازل  اهلل عليه وسلم یصلآمده گفت: يا رسول اهلل  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

م، و آن بـرای خـدا نموده: لن تنالوا لبر... و من از همهء مالم بيرحاء را بيشـتر دوسـت مـی دار

صدقه است، و از خداوند خير و ثواب آنرا می خواهم. پس آنرا بجائی که خداوند برايـت نشـان 

فرمود: به به، اين ماليست سودمند، ايـن ماليسـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلداده بگذار. 

گردانی. ابوطلحه سودمند و همانا شنيدم آنچه تو گفتی و نظرم اينست که آنرا برای نزديکانت ب

اهلل  یرضو ابو طلحه  م.اهلل عليه وسل یرسول اهلل صلگفت: اين کار را می کنم، يا  اهلل عنه یرض

 آنرا در ميان نزديکان و پسر عموهايش قسمت کرد. عنه

 

 

 

لزوم امر خانواده و فرزندانی که به حد تمييز رسيده اند و بيان  -38

از مخالفت دستورات الهی و تأديب باقی مسلمين به طاعت خدا و منع شان 

  شان
 

 632طه:  وَأْمُرْ َأهْلََک بِالصَّلَاةِ وَاْصطَبِرْ َعلَيْهَا{ }قال اهلل تعالی: 

 1التحريم:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنُفسَکُمْ وَأَهْلِيکُمْ نَاراً{ و قال تعالی: }

 632ر کن و خود بران شکيبائی نما. طه: خداوند می فرمايد: اقرباء خويش را به نماز ام

و هم می فرمايد: ای مسلمانان خويشتن و اهل خانهء خويش را از آتش نگهداريد. 

 1تحريم:
 

أَخذ الحسنُ بنُ علیٍّ رضی اللَّه عنْهُمـا تَمْـرةً  قال:وعن أبی هريرةَ رضی اللَّه عنه  -298

أَمـا  ا،إِرْمِ بِهَـ خ،کُخْ کُـ»  م:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ مِنْ تَمرِ الصَّدقَةِ فَجعلهَا فی فِيهِ فقال رسولُ

 ه.متفق علي «علِمْتَ أَنَّا ال نأْکُلُ الصَّدقةَ ،؟ 

 «إنا ال تَحِلُّ لنَا الصَّدقةُ » :  روايةٍ وفی 
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 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -298

ز خرماهـای صـدقه را گرفتـه بـه دهـن ما دانهء خرمـايی ااهلل عنه یرضحسن بن علی 

فرمود: کخ کخ، انداز، آيا نمی دانـی کـه مـا مـال  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخويش نمود. 

 صدقه را نمی خوريم؟!

 در روايتی آمده که صدقه برای ما حالل نيست.
 

لّى ربيبِ رسو د:وعن أبی حفْصٍ عُمَر بن أبی سلَمةَ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ األَس -299 ل اللَّه صـَ

وکَانَتْ يَـدِی تَطِـيشُ  م،کُنْتُ غُالماً فی حجْرِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

يا غُالمُ سمِّ اللَّهَ تعالى ، وَکُلْ بِيمِينِـکَ، »  م:وسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ فی الصَّحْفَةِ ، فقال لی 

 ه.متفقٌ علي د.فَما زَالَتْ تِلْکَ طِعْمتی بعْ «ل ممَّا يليکَ وکُ
 

از ابو حفص عمر بن ابی سلمه عبد اهلل بن عبد االسـد پسـر همسـر رسـول اهلل  -299

 روايت شده که گفت: اهلل عليه وسلم یصل

دسـتم در داخـل کاسـه دور مـی  م،اهلل عليه وسل یرسول اهلل صلکودکی بودم در دامان 

فرمود: ای پسر! اسم خدا را ياد کن و بدست راست خـود اهلل عليه وسلم  یول اهلل صلرسخورد. 

 بخور و از نزديک خود بخور. وبعد از آن هميشه شکل نان خوردن من، چنان بود که فرمود.
 

 ل:سمعت رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو قال:وعن ابن عمَر رضی اللَّه عنهما  -311

والرَّجُـلُ رَاعٍ فـی أَهْلِـهِ  ه،ومستولٌ عَنْ رَعِيَّتِ ع،واألِمَامُ رَا ه،وکُلُّکُمْ مستولٌ عنْ رعِيَّتِ ع،کُمْ راکُلُّ» 

والخَـادِمُ رَاعٍ فـی مـالِ  ا،والمرْأَةُ راعِيةٌ فی بيْتِ زَوْجِهَا ومستولة عنْ رعِيَّتِهَ ه،ومستولٌ عَنْ رَعِيَّتِ

 ه.متفقٌ علي «فکُلُّکُمْ راعٍ ومستولٌ عنْ رعِيتِهِ ه،تِسيِّدِهِ ومستولٌ عَنْ رَعِيَّ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت:  -311

شنيدم که می فرمود: همـهء شـما شـبانيد، و همـهء شـما  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 مستول رعيت خويشيد. امام شبان است و مستول رعيت خويش است و مـرد در خـانواده اش

شبان است و مستول است از رعيتش، و زن در خانهء شوهرش شبان است و مستول اسـت از 

رعيتش، و خادم در مال آقايش شبان است و مستول است از رعيتش، و همهء شـما شـبانيد و 

 مستول رعيت خويشيد.
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صَلّى قال رسول اللَّه  قال:عن جَدِّهِ رضی اللَّه عنه  ه،عن أَبي ب،وعن عمرو بن شُعْي -316

 ر،واضْرِبُوهمْ علَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشـْ  ن،مُرُوا أَوْالدکُمْ بِالصَّالةِ وهُمْ أَبْنَاءُ سبع سِنِي»  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ن.حديثٌ حسن رواه أبو داود بإِسنادٍ حس «وفرَّقُوا بيْنَهُمْ فی المضَاجعِ 
 

 روايت است که:  عنهاهلل یرضاز عمرو بن شعيت از پدرش و از جدش  -316

فرمود: اوالد خود را در هفت سالگی به نماز امر نمـوده و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 از ده سالگی به نماز امر نموده و آنها را بخاطر ترک نماز بزنيد وخوابگاهشان را جدا کنيد.
 

قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ  قال:نه وعن أبی ثُريَّةَ سَبْرَةَ بنِ مَعْبدٍ الجهَنِیِّ رضی اللَّه ع -312

حديث حسـنٌ  «وَاضْرِبُوهُ علَيْهَا ابْنَ عشْرِ سِنِينَ  ن،عَلِّمُوا الصَّبِیَّ الصَّالةَ لِسَبْعِ سِنِي» عَلَيْهِ وسَلَّم: 

 ن.والترمِذی وقال حديث حس د،رواه أَبو داو

 . «بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ  مرُوا الصَّبِیَّ بِالصَّالَةِ إِذَا»  د:داوُ أبی ولَفْظُ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو ثريه سبره بن معبد جهنی  -312

فرمود: چون بچه به هفت سالگی رسـيد، نمـاز را بـه او  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 تعليم دهيد و در ده سالگی او را بخاطر ترک نماز بزنيد.

 

 

 در نيکی با آن در مورد حق همسايه و سفارشباب  -39
 

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُْشرُِکواْ بِهِ شَيْتاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِی الْقُرْبَى  قال اهلل تعالی: }

ا مََلکَتْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَالْجَارِ ذِی الْقُْربَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِِب بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَ

 31النساء:  أَيْمَانُکُمْ{
 

خداوند می فرمايد: و خدا را بپرستيد و چيزی را شريک وی قرار مدهيد، و نيکوکاری 

کنيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و گدايان و همسايهء خويشاوند و به همسايهء بيگانه 

 31مالکش شده است. نساء: و به همنشين بر پهلو نشسته و به مسافر و بر آنکه دست شما
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لَّم:  :وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ رضی اللَّه عنهما قَاال -313 قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِی بِالجارِ حتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سيُوَرِّثُهُ » 
 

 يت است که:از ابن عمر و عايشه رضی اهلل عنهما روا -313

فرمود: هميشه جبرئيل عليه السالم مرا در مورد همسايه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 توصيه می نمود، تا اينکه گمان کردم شايد همسايه از همسايه ميراث ببرد.
 

ذرّ إِذا  يَا أَبَا»  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أبی ذرٍّ رضی اللَّه عنه  -314

 م.رواه مسل «وَتَعَاهَدْ جِيرَانَکَ  ا،طَبَخْتَ مَرَقَةً ، فَأَکْثِرْ مَاءَه

إِذا طبخْتَ مَرَقـاً »  ی:إن خليلی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَوْصَانِ قال: ذرّ أبی عن له رواية وفی 

 . «بْهُمْ مِنْهَا بِمعْرُوفٍ فَأَصِ ک،فَأَکْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرانِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -314

فرمود: ای اباذر چون شوربا پختی، آب آنرا بسـيار نمـا و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 همسايه ات را ياد کن.

در روايت ديگری از مسلم آمده که: خليلم مرا توصيه کرد که چون شوربا پختی آب آنـرا 

 يار نما و سپس به خانواده های همسايه ات بنگر و بر ايشان خوب و احسان کن.بس
 

 ن،واللَّهِ ال يُؤْمِ»  قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أَن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -315

 متفق عليه. «وَائِقَهُ،ال يأْمنُ جارُهُ بَ ی:الَّذ»  قال: ه؟منْ يا رسولَ اللَّ ل:قِي«  ن،واللَّهِ ال يُؤْمِ

 . «ال يَدْخُلُ الجنَّة مَنْ ال يأْمنُ جارُهُ بوَائِقهُ »  م:لمسل رواية وفی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -315

فرمود: بخدا مؤمن شمرده نمی شود بخدا مؤمن شمرده نمـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 شد چه کسی يا رسول اهلل؟ شود بخدا مؤمن شمرده نمی شود. گفته 

 فرمود: کسی که همسايه اش از شر او در امان نمی باشد.
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اءَ المُسـلِمَاتِ ال تَحْقِـرَنَّ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -311 يَا نِسـَ

 ه.متفقٌ علي «جارَةٌ لجارتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یرض از ابو هريرهو هم  -311

ای زنان مسلمان، هرگز زن همسايه زن همسايهء  فرمود: اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 مارد، اگر چه سم گوسفندی هم باشد.خود خوار نش
 

فی  ال يَمْنَعْ جارٌ جارَهُ أَنْ يغْرِزَ خَشَبَةً قال:وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -317

متفـقٌ  م.واللَّهِ ألرمينَّ بها بـيْنَ أَکْتَـافِکُ ن،: مَالی أَرَاکُمْ عنْهَا معْرِضِي ثُمَّ يَقُولُ أَبو هريرة «جِدارِهِ 

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضو هم از ابوهريره  -317

ز فرمود: هيچ همسايه، همسايهء ديگری را منـع نکنـد ا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اينکه چوبی در ديوار خانه اش بکوبد. و ابوهريره رضی اهلل عنه می گفت: چـرا شـما را از ايـن 

 سنت روی گردان می بينم؟ بخدا قسم حتماً آنرا در ميان شما مطرح می کنم.
 

مِ اآلخِـرِ، مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْ»  قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسول أَن وعنه  -318

وَمَنْ کَـانَ يُـؤْمنُ بِاللَّـهِ وَالْيـومِ  ه،فَلْيکرِمْ ضَيْف ر،وَمَنْ کَان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ اآلخ ه،فَال يُؤْذِ جَارَ

 ه.متفقٌ علي «فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْکُتْ  ر،اآلخِ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رضو هم  -318

فرمود: آنکـه ايمـان بـه خـدا و روز آخـرت دارد، بايـد  اهلل عليه وسلم  یهلل صلرسول ا

همسايه اش را اذيت نکند و آنکه ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد مهمانش را احترام کنـد، 

 وکسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خير گويد، يا سکوت اختيار نمايد.
 

مَـنْ » قال:ح الخُزاعیِّ رضی اللَّه عنه أَن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعن أبی شُريْ -319

ومنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ واليـومِ اآلخِـرِ فَلْيُکْـرِمْ  ه،فَلْيُحسِنْ إلِى جارِ ر،کَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ والْيوْمِ اآلخِ

رواه مسلم بهـذا اللفـظ، وروى  «يَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيسْکُتْ ضَيْفهُ، ومنْ کانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ اآلخرِ فَلْ

 ه.البخاری بعض
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 مروی است که: اهلل عنه یرضاز ابو شريح خزاعی  -319

فرمود: کسی که ايمان بـه خـدا و روز آخـرت دارد، بايـد بـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

، بايد مهمانش را اکرام کنـد، و همسايه اش نيکی کند، و کسی که ايمان بخدا و روز آخرت دارد

 کسی که ايمان بخدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خير بگويد، يا اينکه سکوت اختيار نمايد.
 

فَـإِلى أَيِّهمـا  ن،يا رسول اللَّه إِنَّ لی جَارَيْ ت:قل ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -361

 ی.البخاررواه « إلى أَقْربهمِا مِنْک باباً »  قال:أُهْدِى؟ 
 

 ها روايت شده:اهلل عن یرضاز عايشه  -361

 ! دو همسايه دارم به کدام يک هديه بفرستم؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 به تو نزديکتر است. اش ء خانهفرمود: هر کدام که دروازه
 

»  عَلَيْهِ وسَلَّم: قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ قال:وعن عبدِ اللَّه بن عمر رضی اللَّه عنهما  -366

 «وخَيْرُ الجيران عِنْدَ اللَّه تعـالى خيْـرُهُمْ لجـارِهِ  ه،خَيْرُ األَصحاب عِنْدَ اللَّهِ تعالى خَيْرُهُمْ لصـاحِبِ

 ن.حديث حس قال:رواه الترمذی و
 

 از عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -366

: خوبترين ياران در نزد خداونـد خـوبترين شـان فرمود اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

برای يار خودش است، و خوبترين همسايگان در نزد خداوند، خوبترين شان برای همسايه اش 

  می باشد.

 

 

 در مورد نيکی به پدر و مادر و پيوسته داشتن صلهء رحمباب  -41
 

يْتاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِی الْقُرْبَى وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُْشرُِکواْ بِهِ شَ قال اهلل تعالی: }

مََلکَتْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَالْجَارِ ذِی الْقُْربَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِِب بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا 

 31النساء:  أَيْمَانُکُمْ{
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 6النساء:  تَسَاءلُوَن بِِه { وَاتَُّقواْ الّلهَ الَّذِیو قال تعالی: }

 26الرعد:  وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أََمرَ الّلهُ ِبهِ َأن يُوصَلَ{ و قال تعالی: }

 8العنکبوت:  وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ِبوَالِدَيِْه حُسْناً { و قال تعالی: }

بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکَِبرَ وََقضَى رَبَُّک أَالَّ َتعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ وَ و قال تعالی: }

{ وَاخْفِضْ لَهُمَا جََناحَ 23أَحَدُهُمَا أَوْ کِاَلهُمَا َفالَ َتقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَاَل تَنَْهرُْهمَا وَقُل لَّهُمَا قَْوالً کَرِيماً}

 24 – 23اإلسراء:  {24مَا رَبَّيَانِی صَغِيراً}الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَِة وَقُل رَّبِّ ارْحَمُْهمَا کَ 

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَاَن ِبوَالِدَيِْه حَمَلَتُْه أُمُُّه وَهْناً عَلَى وَهٍْن وَفِصَالُهُ ِفی عَامَيْنِ َأِن  و قال تعالی: }

 64لقمان:  اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَْيکَ{
 

شريک وی قرار مدهيد و به پدر و مادر،  خداوند می فرمايد: و خدا را بپرستيد و چيزی را

خويشان و يتيمان و گدايان و همسايهء خويشاوند و به همسايهء بيگانه و به همنشين بر پهلو 

 31نشسته و به مسافر و به آنچه دست شما مالکش شده نيکو کاری کنيد. نساء: 

يد بترسيد و و خداوند می فرمايد: و از آن خدائی که بنام او از يکديگر سؤال می کن

 6نساء: بترسيد از گسستن خويشاوندان. 

و ميفرمايد: و آنانکه پيوسته دارند آنچه را که خداوند به پيوستن و وصل آن امر نموده 

 26است. رعد: 

 8و ميفرمايد: و امر کرديم انسان را به نيک معامله کردن با پدر و مادرش. عنکبوت: 

جز خدا را عبادت مکنيد و با پدر و مادر خود  و ميفرمايد: و حکم کرد پروردگار تو که

نيکوکاری کنيد. هرگاه نزد تو کالنسالی يکی شان يا هردوی شان برسد، پس بر ايشان ُأف 

مگو و بر آنان بانگ مزن و سخن نيکو با آنها بگو و برای شان بازوی تواضع را بخاطر مهربانی 

ه مرا در خوردسالی پرورش نمودند. پست گردان و بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنانچ

 24 – 23إسراء: 

و هم ميفرمايد: و انسان را در مورد نيکی با پدر و مادرش توصيه کرديم، خاصتا مادری 

که ويرا در شکم برداشته تا مدت دو سال که طفل را از شير باز گرفته هر روز بر رنج و 

 64درت را. لقمان: ناتوانيش بيفزوده بر اينکه مرا شکر گزاری و پدر و ما
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سأَلتُ النبی صَلّى اهللُ  قال:عن أبی عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسعود رضی اللَّه عنه  -362

بِـرُّ » قـال: ی؟ثُمَّ أَ ت:قُلْ «الصَّالةُ على وقْتِهَا »  قال:عَلَيْهِ وسَلَّم: أَیُّ الْعملِ أَحبُّ إلى اللَّهِ تَعالى ؟ 

 ه.متفقٌ علي «الجِهَادُ فی سبِيِل اللَّهِ » قال: ی؟أَ ثُمَّ ت:قل« الْوَالِديْنِ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عبد الرحمن بن مسعود  -362

 پرسيدم: کدام کار را خداوند دوستتر می دارد؟ اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 فرمود: نماز را در وقتش.

 گفتم: سپس کدام را؟

 را.فرمود: احسان به والدين 

 گفتم: باز کدام را؟

 فرمود: جهاد در راه خدا را.
 

لَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -363 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ال »  م:قال رسول اللَّـه صـَ

 م.رواه مسل «فَيَعْتِقَهُ  ه،فَيَشْتَرِيَ ا،يَجْزِی ولَدٌ والِداً إاِلَّ أَنْ يَجِدَهُ مملُوک
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -363

فرمود: فرزند حق پدر را ادا کرده نمی تواند، مگر اينکـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پدرش را غالم يابد، باز او را خريده آزاد کند.
 

مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ »  قال:وعنه أيضاً رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -364

وَمَـنْ کَـانَ  ه،فَلْيصـلْ رَحِمَـ ر،وَمَنْ کانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيوم اآلخِ ه،فَلْيُکْرِمْ ضَيْفَ ر،بِاللَّهِ والْيوْمِ اآلخِ

 متفقٌ عليه. «فلْيقُلْ خيراً أَوْ لِيَصمُتْ  ر،يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيوْمِ اآلخِ
 

 که:اهلل عنه روايت است  یاز ابو هريره رضو هم  -364

فرمود: آنکه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد مهمـان  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

خود را احترام کند، وکسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد صلهء رحم را پيوسته دارد، و 

 کسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب گويد و يا سکوت اختيار کند.
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إِنَّ اللَّه تَعَالى خَلَقَ الخَلْـقَ حَتَّـى  » م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -365

نَعَـمْ أَمَـا تَرْضـينَ أَنْ  قال:هذا مُقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ الْقَطِيعةِ ،  ت:فَقَالَ م،إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِ

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ک،فذلِ بَلَى ، قال ت:قال ک؟أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَوَ ک،أَصِلَ مَنْ وَصَلَ ثم قال رسول اللَّه صـَ

} فهَلِ عَسَيْتمْ إِن تَولَّيتُم أَنْ تُفسِدُوا فی األَرْضِ وتُقطِّعُوا أَرْحامکُمْ صَلّى   م:اقرءوا إِنْ شِتتُ م:وسَلَّ

[ متفـقٌ  23،  22 د:] محمـ اللَّهُ فأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أُولَتِکَ الذين لَعنَهُم 

 عليه.

 «ومنْ قَطَعکِ قطعتُهُ  ه،وَصلْتُ ک،منْ وَصلَ»  فقال اللَّه تعالى : ی:للبخار رواية وفی        
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رضو هم  -365

د: کـه چـون خداونـد مخلوقـات را آفريـد و از آن فرمو اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فراغت يافت، رحم برخاسته گفت: اين مقام کسی است که از قطع رحم بتو پناه آورد. 

خداوند فرمود: بلی آيا راضی نمی شوی که بپيوندم با کسی که به تو می پيوندد و بگسلم 

 با کسی که از تو می گسلد و می برد؟

 گفت: آری.

 تو محقق است. فرمود: پس برای

} فهَلِ عَسَيْتمْ  فرمود: هرگاه می خواهيد بخوانيد: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلسپس 

هُ إِن تَولَّيتُم أَنْ تُفسِدُوا فی األَرْضِ وتُقطِّعُوا أَرْحامکُمْ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أُولَتِکَ الذين لَعنَهُم اللَّ

 [ 23،  22 د:] محمرَهُمْ { فأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَا

 ترجمه گذشت.

در روايتی از بخاری آمده که خداوند فرمود: کسی که به تو می پيوندد، با او می پيوندم و 

 از کسی که با تو ببرد، از او می برم و می گسلم.

ش: رحمی که شایسته است پیوسته نگهداشته شود وبریدن و قطع کردن آن حرام اس ت، نزدیک ان م رد از 
دو طرف پدر و پدر بزرگ اوست، هر چند باال رود و پسران وی است، هرچند پائین باشد و آنچه به دو ط رف تعل ق 
 می گیرد عبارت است از برادران و خواهران و عموها و عمه ها و دائی ها )ماما یا خالو( و خاله ها و فرزندان شان.
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لَّم فجَاءَ رَجُلٌ إلى رسو قال:وعنه رضی اللَّه عنه  -361 يـا  قـال:ل اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

ثُـمَّ  قال: «أُمُّکَ »  قال: ن؟ثُمَّ م قال: «أُمُّک »  قال: ی؟رسول اللَّه مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسنِ صَحَابَت

 ه.متفقٌ علي «أَبُوکَ »  قال: ن؟ثُمَّ مَ قال: «أُمُّکَ »  قال: ن؟مَ

ثُـمَّ  ک،أُمُّـکَ ثُـمَّ أُمُّـ»  قال: ة؟أَحَقُّ الناس بِحُسْن الصُّحْب يا رسول اللَّه مَنْوفی رواية : 

 . «ثُمَّ أَدْنَاکَ أَدْنَاکَ  ک،ثمَّ أَبا ک،أُمُّ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -361

آمده گفت: يا رسول اهلل! کدام کس بـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی به حضور 

 سزاوارتر است؟ خوش رفتاری ام

 فرمود: مادرت.

 گفت: باز کدام؟

 فرمود: مادرت.

 گفت: باز کدام؟

 فرمود: مادرت.

 گفت: باز کدام؟

 فرمود: پدرت
 

ثُمَّ رَغِـم أَنـف  ف،ثُم رغِم أَنْ ف،رغِم أَنْ»  قال:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -367

 م.رواه مسل« فَلمْ يدْخلِ الجَنَّةَ  ا،حدُهُمَا أَوْ کِالهُمأَ ر،مَنْ أَدرْکَ أَبَويْهِ عِنْدَ الْکِب
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -367

فرمود: به خاک ماليده شود، به خاک ماليـده شـود، و بـاز بـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

لی دريابد، ولی حـق خاک ماليده شود، بينی آنکه يکی از والدينش را و يا هر دو را هنگام کالنسا

 شان را اداء نکرده باشد، پس او به بهشت داخل نگردد.
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لُهُمْ وَيَقْطَعُـون قال:وعنه رضی اللَّه عنه أَن رجالً  -368  ی،يا رسول اللَّه إِنَّ لی قَرابَـةً أَصـِ

فَکَأَنَّمَـا  ت،کُنْت کمـا قُلْـ لَتِنْ»  قال:ف ی،وأَحْلُمُ عنهُمْ وَيجْهلُونَ علَ ی،وَأُحسِنُ إِلَيْهِمِ وَيُسيتُونَ إِل

 م.رواه مسل «وال يَزَالُ معکَ مِنَ اللَّهِ ظهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دمْتَ عَلَى ذَلکَ  ل،تُسِفُّهُمُ المَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -368

ی ! من نزديکانی دارم که با ايشان پيوستگاهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی گفت: يا 

می کنم، ولی آنها با من قطع رابطه می نمايند، به آنها نيکی می نمايم و آنها بـا مـن بـدی مـی 

 نمايند. 

فرمود: اگر تو چنان باشی که می گـويی، گـويی خاکسـتر  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

داغ را به ايشان می خورانی و تا همين طور باشی هميشه خداوند ترا بر ايشـان يـاری خواهـد 

 .داد
 

مَـنْ أَحـبَّ أَنْ »  قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -369

 ه.متفقٌ علي« فَلْيصِلْ رحِمهُ  ه،ويُنْسأَ لَهُ فی أَثرِ ه،يُبْسَطَ له فی رِزقِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -369

د: کسی که دوست بـدارد اينکـه روزی اش فـراخ فرمو اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گرديده و عمرش طوالنی گردد، بايد صلهء رحمش )پيوستگی با نزديکان( را پيوسته بدارد.
 

وکـان  ل،کان أَبُـو طَلْحَـة أَکْثَـر األَنصـار بِالمَدينَـةِ مَـاالً مِـنْ نَخْـ قال:وعنه  -321       

لَّم يـدْخُلُهَا،  د،سْتقْبِلَة المَسْجِوکَانتْ مُ ء،أَحبُّّ أَمْوَالِهِ بِيرْحَا لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ وکَان رسولُ اللَّه صـَ

]  {  تُحِبُّـونَ مِمَّـا تُنْفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ تَنَالُوا لَنْ}   فَلمَّا نَزَلتْ هذِهِ اآليةُ : ب،وَيَشْرَب مِنْ ماءٍ فيها طَيِّ

يا رسولَ اللَّـه إِنَّ اللَّـه  قال:للَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقام أَبُو طَلْحة إلى رسول ا[  92آل عمران: 

وإِنَّهَـا  ء،بِيَرْحَا إِلیَّ مالى أَحب وَإِنَّ  } لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ { ل:تَبَارَک وتعالى يقو

د اللَّه تعالى ، فَضَعْهَا يا رسول اللَّه حيثُ أَراکَ اللَّـه. فقـال صَدقَةٌ للَّهِ تعالى، أَرجُو بِرَّهَا وذُخْرهَا عِنْ

وإِنَّـی  ت،وقَدْ سَمِعْتُ ما قُل ح،ذلِکَ مالٌ راب ح،ذلِکَ مالٌ راب خ،بَ»  م:رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فَقَسَمهَا أَبُو طَلْحة فی أَقارِبِـهِ  ه،اللَّ فقال أَبُو طَلْحة : أَفعلُ يا رسول« أَرى أَنْ تَجْعَلَهَا فی األَقْربِين 

 ه.متفقٌ علي ه.وبنی عمِّ
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز انس  -321

ابو طلحه در ميان انصار در مدينه از همه بيشتر صاحب درختـان خرمـا بـود، و از همـهء 

اهلل عليـه  یصـل اموالش بيرحاء )باغچهء خرما( را دوست می داشت، که روبروی مسجد نبـوی

به آن داخل می گرديـد و از آب شـيرين آن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلقرار داشت،  وسلم

 می نوشيد. 

ابـو طلحـه خـدمت  "لن تنـالوا لبـر... "گفت: چون اين آيه نازل شد  اهلل عنه یرضانس 

خداوند بر تو نازل  اهلل عليه وسلم یصلآمده گفت: يا رسول اهلل  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نموده: لن تنالوا لبر... و من از همهء مالم بيرحاء را بيشـتر دوسـت مـی دارم، و آن بـرای خـدا 

صدقه است، و از خداوند خير و ثواب آنرا می خواهم. پس آنرا بجائی که خداوند برايـت نشـان 

ودمند، ايـن ماليسـت فرمود: به به، اين ماليست س اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلداده بگذار. 

سودمند و همانا شنيدم آنچه تو گفتی و نظرم اينست که آنرا برای نزديکانت بگردانی. ابوطلحه 

اهلل  یرضو ابو طلحه  م.اهلل عليه وسل یرسول اهلل صلگفت: اين کار را می کنم، يا  اهلل عنه یرض

 آنرا در ميان نزديکان و پسر عموهايش قسمت کرد. عنه
 

أَقْبلَ رجُلٌ إِلـى نَبِـیِّ اللَّـه اللَّه بن عمرو بن العاص رضی اللَّه عنهما قال:  وعن عبد -326

» صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فقال: أُبايِعُکَ على الهِجرةِ وَالجِهَادِ أَبتَغِی األَجرَ مِـنَ اللَّـه تعـالى . قـال: 

 م.نع قال:« فَتَبْتَغِی األَجْرَ مِنَ اللَّه تعالى؟»  :قالنعمْ بل کِالهُما  قال: « ی؟فهَلْ مِنْ والدِيْکَ أَحدٌ حَ

 ه.متفقٌ علي ا.فَأَحْسِنْ صُحْبتَهُم ک،فَارْجعْ إِلى والدِيْ»  قال:

 م.وهذا لَفْظُ مسل

»  قـال: م،قال: نَعَـ ک؟أَحیٌّ والِدا»  قال:جاءَ رجلٌ فاسْتَأْذَنُه فی الجِهَادِ ف ا:لهُم روايةٍ وفی 

 . « ففِيهِما فَجاهِدْ
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -326

آمده و گفت: با شما پيمان می بنـدم بـر اينکـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی بطرف 

 اهلل عليـه وسـلم یآنحضـرت صـلجهاد نموده، هجرت کنم و مزدم را فقط از خداوند بخـواهم. 

 درت زنده است؟فرمود: آيا يکی از پدر و ما

 گفت: هر دوی شان زنده اند.
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 فرمود: از خداوند مزد می خواهی؟

 گفت: بلی.

 فرمود: بسوی پدر و مادرت بازگرد و با آنان رفتار نيکو کن.

اجـازهء  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلدر روايتی ديگر از هر دو آمده که مردی آمده و از 

 مادرت زنده اند؟ جهاد را خواست. ايشان فرمودند: آيا پدر و

 گفت: بلی.

 فرمود: در خدمت آنها جهادکن.

ش: این حدیث مشعر بر فضیلت احسان به پدر و مادر است و اینکه هرگاه جهاد فرض کفایی باشد، خدمت 
 والدین اولی است و جهاد بدون اجازهء شان حرام است و اگر جهاد فرض عین شد، چنین نیست.

 

لَ  قال: عَلَيْهِ وسَلَّم وعنه عن النبی صَلّى اهللُ -322 لَيْسَ الْواصِلُ بِالمُکـافئ وَلکِـنَّ الواصـِ

 ی.رواه البخار «الَّذی إِذا قَطَعتْ رَحِمُهُ وصلَهَا
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت است که فرمود: -322

قی کسی اسـت صرف )پيوسته داشتن( پيوند قرابت کافی نيست، بلکه پيوند دهندهء حقي

 که چون پيوند قرابتش قطع گردد، آنرا پيوسته بدارد.
 

الرَّحمُ مَعَلَّقَـةٌ بِـالعَرْشِ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ت:وعن عائشة قال -323

 ه.متفقٌ علي «قَطَعَهُ اللَّه  ی،وَمَن قَطَعَن ه،مَنْ وصلنی وَصَلَهُ اللَّ ل:تَقُو
 

 شه رضی اهلل عنها روايت است که:از عاي -323

فرمود: رحم )خويشاوندی( بر عرش معلق و آويزان بوده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 و می گويد: آنکه مرا پيوسته دارد، خدا او را پيوسته دارد و آنکه مرا می برد خدا او را ببرد.
 

ی اللَّه عنهـا أَنَّهَـا أَعتَقَـتْ وليـدةً وَلَـم وعن أُمِّ المُؤْمِنِينَ ميمُونَةَ بنْتِ الحارِثِ رض -324

يـا رسـول اللَّـه  قالت: ه،فلَمَّا کانَ يومَها الَّذی يدورُ عَلَيْهَا فِي م،تَستَأْذِنِ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

طَيتِهَا أَخوالَکِ کان أَعظَـمَ أَما إِنَّکِ لو أَعْ»  قال: نَعمْ ت:قال « ت؟أَوَ فَعلْ»  قال: ی؟إِنِّی أَعْتَقْتُ ولِيدت

 ه.متفقٌ علي «ألجرِکِ 
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 از ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين رضی اهلل عنها روايت است که: -324

اجازه طلبـد. چـون روز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوی کنيزی را آزاد نمود بدون اينکه از 

 يا خبر شديد که کنيزم را آزاد کردم.! آاهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنوبت او رسيد، گفت: يا 

 اين کار را کردی؟ فرمود: آيا

 گفت: بلی!

 فرمود: هرگاه آنرا به ماماهايت )دائی هايت( می دادی ثوابت فزونتر بود.
 

قَدِمتْ علـیَّ أُمِّـی وهِـی  ت:وعن أَسْمَاءَ بنْتِ أبی بکْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللَّه عنهما قال -325

 ت:ول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاسْتَفتَيْتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قلمُشرکة فی عهْدِ رس

 ه.متفق علي «نَعمْ صِلی أُمَّکِ »  قال: ی؟قَدِمتْ عَلیَّ أُمِّى وَهِى راغبةٌ ، أَفأَصِلُ أُمِّ
 

 از اسماء بنت ابی بکر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -325

در حاليکه مشرک بود، به خانه ام آمده از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدرم در زمان ما

فتوا طلبيده گفتم: مادرم نزدم آمده در حاليکه طمع دارد به او کمـک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نمايم، آيا با مادرم پيوستگی کنم؟

 فرمود: بلی، پيوندت را با مادرت پيوسته دار.
 

قال رسولُ  ت:زينب الثقفِيَّةِ امْرأَةِ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضی اللَّه عنه وعنها قالوعن  -321

فَرجعتُ إِلى عبدِ اللَّه قالت:  «تَصدَّقنَ يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ولَو مِن حُلِيِّکُنَّ »  م:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

لَّم قـدْ أمرنـا إِنَّک رجُلٌ خَفِيفُ  ه:ابنِ مسعودٍ فقلتُ ل ذَات اليَدِ وإِنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

بَـلِ  ه:فقال عبـدُ اللَّـ م.فإن کان ذلک يُجْزِ ُ عنِّی وَإِالَّ صَرَفُتَهَا إِلى غَيرکُ ه،بالصدقةِ ، فأْتِه فاسأَلْ

 ا،لَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم حاجَتی حاجتُهَفَإِذا امْرأَةٌ مِن األَنَصارِ بِبابِ رسول ال ت،فانطَلَقْ ت،ائتِيهِ أَن

ائْـتِ  ه:فقُلنَـا لـ ل،وکان رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قد أُلقِيتْ علَيهِ المهابةُ . فَخَرج علينا بال

دَقَةُ عنْهُمَـا  ک:نِرسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرأَتَيْنِ بِالبَابَ تَسأَال أَتُجـزِ ُ الصـَّ

لّى  ن،وَال تُخْبِرهُ منْ نَح ا؟على أزواجِهِما وَعلى أَيتَامٍ فی حُجُورِهِمَ فَدَخل بِاللٌ علَى رسول اللَّه صـَ

مِـنَ امْـرأَةٌ  قـال: « ا؟من همـ»  فقال لهُ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ه،فَسأَلَ م،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ه،امـرأَةُ عبـدِ اللَّـ قال: « ی؟أَیُّ الزَّيانِبِ هِ» فقالَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ب.األَنصارِ وَزَيْن

 ه.متفقٌ علي «أَجْرُ القرابةِ وَأَجْرُ الصَّدقَةِ  ن:لَهُمَا أَجْرا»  فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:
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 روايت شده که: مااهلل عنه یرضفی همسر عبد اهلل بن مسعود از زينب ثق -321

فرمود: ای زنان صدقه دهيد، هر چنـد کـه از زيـور آالت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

شما هم باشد. گفت: واپس به نزد ابن مسعود برگشته به وی گفتم که تو مـردی کـم ثروتـی، 

 یآنحضـرت صـله صدقه دادن دستور داد. خـدمت ما را ب اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهمانا 

برو و بپرس که هر گاه آنرا بتو دهم مستوليتم برآورده شود يـا آنـرا بـه ديگـری  اهلل عليه وسلم

 دهم؟

پيـامبر عبد اهلل گفت: خودت برو و خودم رفته، ديدم که زنی از انصار بر آستانهء خانـهء 

اهلل  یپيامبر صـلن و او هر دو يکی است، برای ايستاده، در حاليکه مطلب م اهلل عليه وسلم یصل

 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صـلهيتتی داده شده بود، بالل نزد ما آمده، گفتيم: بحضور  عليه وسلم

دم خانه از شما ستوال می کنند، که آيا صدقهء شان بـر شـوهران شـان و برو و بگو دو زن در 

و از جای شان کفايت می کند؟ و مگو کـه يتيمانی که تحت سرپرستی شان است، جواز داشته، 

 رسيده ستوال نمود. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلما چه کسانی هستيم. بالل خدمت 

 از وی پرسيد که آن دو زن کيانند؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 .  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: زينب و زنی از انصار 

 فرمود: اين کدام زينب است؟

 : همسر عبد اهلل.گفت

فرمود: برای آنها دو مزد است،  پاداش قرابت و پـاداش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 صدقه.
 

 هِرقـل قصَّةِ فی الطَّويل حدِيثِهِ فی عنه اللَّه رضی حربٍ بنِ صخْر سُفْيان وعن أبی  -327

 يقـولُ: ت:قلـ قال:النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَعْنی  ه؟فَماذَا يأْمُرُکُمْ بِ ن:سفْيا ألَبی قال هِرقْلَ أَنَّ

دْ م،واتْرُکُوا ما يقُولُ آبـاؤُک ا،وال تُشْرِکُوا بِهِ شَيْت ه،اعْبُدُوا اللَّهَ وَحدَ»   الةِ ، والصـِّ  ق،ويأْمُرُنَـا بالصـَّ

 ه.متفقٌ علي «والصِّلَةِ  ف،والعفَا
 

 رازش در قصهء هرقل آمده که:در حديث د اهلل عنه یرضاز ابو سفيان  -327

 هرقل به ابی سفيان گفت: که شما را به چه امر می کند؟ )پيامبر شما(



 237 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

گفت: می گويد فقط خدای يگانه را بپرستيد و چيزی را شريک او مياريـد و آنچـه را کـه 

 پدران شما می گفتند ترک نمائيد و ما را به نماز و راستی و پاکدامنی و صلهء رحم امر می کند.
 

لَّ قال: عنه اللَّه رضی ذر وعن أبی  -328 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ إِنَّکُـم » م:قال رسولُ اللَّـه صـَ

 . «ستفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْکَرُ فِيهَا القِيرَاطُ 

وا بِأَهْلِهـا  ط،ستفْتحُونَ مـصْر وهِی أَرْضٌ يُسَمَّى فِيها القِيـرا» :  روايةٍ وفی        فَاستَوْصـُ

 . «إِنَّ لَهُمْ ذِمة ورحِماً خيْراً، فَ

ذِمَّـةً »أَو قـال  «فَإِنَّ لهُم ذِمَّةً ورحِماً ا،فَأَحْسِنُوا إِلى أَهْلِهَ ا،فإِذا افْتتَحتُموه» :  روايةٍ وفی   

 م.رواه مسل «وصِهراً 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ و ء:قال العُلَما ماعِيلَ صـَ لَّم مِـنْهالرَّحِمُ التی لهُـمْ کَـوْنُ هَـاجَر أُمُّ إِسـْ  م.سـَ

 م.: کونُ مارِية أُمِّ إِبراهِيمَ ابنِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم منه«والصِّهْرُ»
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -328

فرمود: شما سرزمينی را فتح خواهيد نمـود کـه در آن از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل 

 د.قيراط بسيار صحبت می شو

ش: یعنی مردمش هرگاه بخواهند کسی را بخشم آورند می گویند به فالنی چند قیراط داده یا م ی گوین د 
 دینار است. 24/8قیراط هایت را نمی دهم. و قیراط 

را فتح کنيد و آن سـرزمينی اسـت  "مصر"در روايتی آمده که زود است که شما سرزمين 

شان معاملهء نيک کنيد، زيرا برای آنان حق عهـد و  که از قيراط زياد نام برده می شود با مردم

 پيوند قرابت است.

هام ادر اهلل عن یرض ش: علماء می گویند: صلهء رحمی که بر ایش ان ثاب ت اس ت، ای ن اس ت ک ه ه اجر 
از  اهلل علیه وسلم یصلاسماعیل علیه السالم از ایشان بود. و خویشاوندی چون ماریهء قبطیه مادر ابراهیم بن محمد 

 یشان بود.ا
 

يرتکَ وَأَنْـذِر}  لما نزلَـتْ هـذِهِ اآليَـةُ :  قال: عنه اللَّه رضی هريرة وعن أبی  -329  عشـِ

وخَـصَّ  م،[ دعا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قُرَيْشَا فاجْتَمعُوا فَعَ 264 ء:] الشعرا {  األَقربِينَ

 ب،يَا بنی مُرَّةَ بـنِ کْعـ ر،أَنقِذُوا أَنْفُسَکُمْ مِنَ النَّا ی،لُؤَ يا بنی کَعْب بنِ س،يا بَنی عبدِ شَم»وقال: 

يا بَنی هاشِمٍ أَنقِذُوا أَنْفُسـکُمْ  ر،أَنْقِذُوا أَنْفُسَکُمْ مِنَ النَّا ف،يا بنی عبْدِ مَنَا ر،أَنْقِذُوا أَنفُسَکُمْ مِن النَّا
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فَـإِنی ال  ر،يا فاطِمَة أَنْقِذی نفْسَکَ منَ النَّا ر،فُسکُمْ مِن النَّايا بنی عبْدِ المطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْ ر،مِنَ النَّا

 رواه مسلم.« غَيْر أَنَّ لَکُمْ رحِماً سأَبلُّهَا بِبِاللِها  ا،أَمْلِکُ لَکُمْ منَ اللَّه شيْت
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -329

اهلل  یرسول اهلل صل.  264 ء:شعرا  األَقربِينَ { } وَأَنْذِر عشِيرتکَ چون اين آيه نازل شد، 

آنحضـرت از قريش دعوت به عمل آوردند و آنها هم، همه گرد آمده اجتماع کردند،  عليه وسلم 

بـن عام و خاص نموده گفتند: ای فرزندان عبد شمس وای فرزندان کعب  اهلل عليه وسلم یصل

بن کعب خويش را از دوزخ نجات دهيـد! ای ای فرزندان مره  لؤی خود را از دوزخ نجات دهيد!

فرزندان عبد المطلب خود را از دوزخ نجات دهيـد! ای فرزنـدان هاشـم جـان خـود را از دوزخ 

نجات دهيد! ای فرزندان عبد مناف جان خود را از دوزخ نجات دهيـد! ای فاطمـه خـودت را از 

بجز اينکـه شـما بـا مـن  دوزخ نجات ده، زيرا من مالک چيزی از سوی خدا برای شما نيستم،

 رابطهء هم خونی و قرابت داريد که آنرا بجا خواهم آورد.
 

سمعتُ رسول اللَّه صَلّى  قال: عنهما اللَّه رضی العاص بن عمرو اللَّه عبد وعن أبی  -331

إِنَّمـا وَلِيِّـی اللَّـهُ وصـالحُ إِنَّ آلَ بَنی فاُلنٍ لَيُسُوا بأَوْلِيائی »  ل:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم جِهاراً غيْرَ سِرٍّ يَقُو

 ی.واللَّفظُ للبخار ه.متفق علي «المؤْمِنِين، ولَکِنْ لَهُمْ رحِمٌ أَبُلُّها بِبِاللِها 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عبد اهلل عمرو بن العاص  -331

: خـانوادهء بطور آشکار و بی خفا شنيدم که می فرمود اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

بنی فالن دوست من نيستند، همانان دوست من خدا و مؤمنان صالح اند، ولی بـر ايشـان حـق 

 قرابت است که آنرا پيوسته خواهم داشت.
 

يا رسولَ اللَّـه  :قال رجالً أَن عنه اللَّه رضی األنصاری زيدٍ بن خالدِ أَيُّوب وعن أبی  -336

وال  ه،تعبُدُ اللَّ» فقال النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: ر.، وَيُبَاعِدنی مِنَ النَّا أَخْبِرْنی بِعملٍ يُدْخِلُنی الجنَّةَ

 متفقٌ عليه.« وَتُقِيمُ الصَّالَةَ ، وتُؤتی الزَّکاةَ ، وتَصِلُ الرَّحِم  ا،تُشْرِکُ بِهِ شَيْت
 

 از ابو ايوب خالد بن زيد انصاری رضی اهلل عنه روايت شده که: -336

عملی را بـه مـن نشـان ده کـه مـرا بـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: يا  مردی

 بهشت داخل ساخته و از دوزخ دور نمايد.
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فرمود: اينکـه خـدای را بپرسـتی و بـه او چيـزی را شـريک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نياوری و نماز را بر پا داری و زکات را بدهی و صلهء رحم را بجای آوری.
 

لَّم  ه،وعن سلْمان بن عامرٍ رضی اللَّه عن -332 إِذا »  قـال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

الصَّدقَةُ » وقال:  «فَإِنَّهُ طُهُورٌ  ء،فَالما ا،فَإِنَّهُ برکَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يجِد تَمْر ر،أَفْطَرَ أَحَدُکُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَم

لَةٌ  ن:ى ذی الرَّحِمِ ثِنْتَاعَلَى المِسکِينِ صدقَةٌ ، وعَلَ دَقَةٌ وصـِ حـديث  قـال:و ی.رواه الترمـذ . «صـَ

 ن.حس
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سلمان بن عامر  -332

فرمود: هرگاه کسی از شما مـی خواسـت روزه اش را افطـار  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

کت است، و اگر خرمـا نيافـت بـه آب کند، بهتر است که آنرا به خرما افطار کند، چون در آن بر

افطار نمايد، زيرا آب پاک است. و فرمود: صدقه بر مسکين صدقه است، اگر برای قرابت دهـد 

 هم صدقه است، و هم صلهء رحم.
 

وَکَانَ عُمـرُ  ا،أُحِبُّه کَانَتْ تَحتی امْرأَةٌ ، وکُنْتُ  قال:وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما  -333

فَذَکر ذلـکَ  م،فَأَتَى عَمرُ رضی اللَّه عنه النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ت،طَلِّقْها فأبيْ ی:لفقال  ا،يکْرهُهَ

والترمـذی وقـال: حـديث حسـن  د،رواه أَبـو داو «طَلِّقْهَا »  م:فقال النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،لَ

 ح.صحي
 

 فت:از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گ -333

از او بد می برد و به من گفت: او  اهلل عنه یرضزنی داشتم که دوستش می داشتم و عمر 

رفته و موضوع را يـاد نمـود.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلرا طالق ده و من قبول نکردم. وی نزد 

 فرمود که او طالق ده. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

إِنَّ لی امْرَأَةً وإِن أُمِّی تَـأْمُرُنی  قال:نه أَن رَجُالً أَتَاهُ فع اللَّه رضی الدَّرْادءِ وعن أبی  -334

الْوالِدُ أَوْسطُ أَبْوابِ الجَنَّـةِ ، فَـإِنْ »  فقال سَمِعْتُ رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ ا؟بِطَالَقِه

 ح.حديثٌ حسنٌ صحي قال:رواه الترمذی و« أَوِ احفظْهُ  ب،شِتْتَ فَأَضِعْ ذلِک الْبا
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو درداء  -334
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مردی نزدش آمده گفت: زنی دارم، مادرم امر می کند که او را طالق دهـم. وی گفـت: از 

شنيدم که می فرمود: مادر دروازهء ميانی بهشت است، اگر مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 يا آنرا برای خويش حفظ کن. خواهی آن دروازه را از دست ده و
 

الخَالَةُ » قال:عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ا،وعن البراءِ بن عازبٍ رضی اللَّه عنهم -335

 ح.وقال حديثٌ حسن صحي ی:رواه الترمذ «بِمَنْزِلَة األُمِّ 

يث وفی الباب أَحاديث کِثيرة فی الصحيح مشهورة ، منها حـديث أَصـحابِ الغـارِ، وحـد

وَمِنْ أَهَمِّهَا حديثُ عمْـرو بـن  ا،وأَحاديث مشهورة فی الصحيح حَذَفْتُهَا اخْتِصار ا،جُرَيْجٍ وقَدْ سَبَقَ

أَذْکُرُهُ  المِ وآدابِـهِ وَسـَ عَبسَةَ رضی اللَّه عنه الطَّوِيلُ المُشْتَمِلُ على جُمَلٍ کثـيرة مِنْ قَوَاعِـدِ اإلِسـْ

 ه.قال في ء،لى فی بابِ الرَّجَابِتَمَامِهِ إِن شَاءَ اللَّه تعا

 ت؟ما أَنـ ه:ل فقلتُ ، النُبُوَّةِ أَوَّل فی يَعْنی ، بِمَکَّةَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عَلى دَخَلْتُ      

 أَرْسـلَنی» قال: ک؟بِأَیِّ شَیءٍ أَرْسلَ ت:فقل أَرسلَنی اللَّهُ تعالى ،»  قال: ی؟وما نب ت:فقل «نَبیٌّ» قال:

واللَّـه  ث.وذکـر تَمـامَ الحـدي «وأَنْ يُوحَّدَ اللَّه ال يُشرَکُ بِهِ شَیءٌ  ن،وکَسْرِ األوثَا م،بِصِلةِ األَرْحا

 م.أعل
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -335

 فرمود: خاله مانند مادر است. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

د دارد که مشهور است، از جمله حـديث يـاران در اين باب احاديث زياد در صحيح وجو 

غار و حديث جريج که قبالً ذکرش گذشت و احاديث مشهور در صحيح است کـه بـه واسـطهء 

 یرضـاختصار آنرا حذف نمودم و از جملهء مهمترين آنها حديث طويل و دراز عمرو بـن عبسـه 

آنـرا  "باب اميد و رجاء"در است که شامل مطالبی بسيار از اصول و آداب اسالم است و  اهلل عنه

آمدم يعنـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلذکر خواهيم نمود. وی گفته که در مکهء مکرمه به حضور 

 در اولين مرحلهء نبوت، به وی گفتم: تو کيستی؟

 فرمود: پيامبرم.

 گفتم: پيامبر کيست؟

 فرمود: خداوند مرا فرستاده است.

 گفتم: به چه چيز فرستاده است؟
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: مرا برای پيوستن صلهء ارحام )پيوندهای قرابت( و شکستن بتها فرستاده اسـت فرمود

و اينکه خداوند يکتا شمرده شده و به او چيزی شريک آورده نشود و تمام حديث را ذکر نمـود. 

 و اهلل اعلم.

 

 

نافرمانی پدر و مادر و بريدن پيوند قرابت و  باب تحريم -46

 خويشاوندی
 

{ 22َهلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيُْتمْ أَن ُتفْسِدُوا فِی الْأَرِْض وَتَُقطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ}فَ قال اهلل تعالی: }

 23 – 22محمد:  أُوْلَتِکَ الَّذِينَ لَعَنَهُُم اللَُّه فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَْمى أَْبصَاَرهُمْ{

اقِِه وَيَقْطَُعوَن مَا َأمَرَ الّلهُ بِِه أَن يُوصََل وَالَّذِينَ يَنقُضُوَن عَهَْد اللِّه مِن َبعْدِ مِيثَ و قال تعالی: }

 25الرعد:  وَيُفْسِدُونَ فِی األَْرِض ُأوْلَتِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَُهمْ سُوءُ الدَّارِ{

غَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ وَقَضَى رَبُّکَ َأالَّ َتعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاُه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُ و قال تعالی: }

{ وَاخْفِضْ لَهُمَا جََناحَ 23أَحَدُهُمَا أَوْ کِاَلهُمَا َفالَ َتقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَاَل تَنَْهرُْهمَا وَقُل لَّهُمَا قَْوالً کَرِيماً}

 24 – 23اإلسراء:   {24الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَِة وَقُل رَّبِّ ارْحَمُْهمَا َکمَا رَبَّيَانِی صَغِيراً}
 

خداوند می فرمايد: پس ای خداوندان ايمان ضعيف، هرگاه متولی امور مردم شويد، 

نزديکيد از آنکه تبه کاری کنيد در زمين و پيوندهای رحم تان را بگسليد، اين گروه آنانی اند که 

، 22خداوند ايشان را لعنت نموده، پس کر شان ساخت و چشمان شان را کور نمود. محمد: 

23 

فرمايد: و آنانکه عهد خدا را می شکنند، پس از استوار کردنش و قطع می کنند آنچه و مي

را که خدا به پيوند کردنش فرموده و در زمين فساد می کنند پس آنگروه را است لعنت و برای 

 25آنان است دشواری سرای آخرت. رعد: 

پدر و مادر نيکوکاری  و ميفرمايد: و پروردگارت حکم نمود که جز او را عبادت نکنيد و با

نمائيد، واگر نزد تو به کالنسالی يکی شان يا هر دوی شان برسد پس بر ايشان أف مگو و بر 

آنان بانگ مزن و با آندو سخن نيکو بگو. و برای شان بازوی تواضع خود را برای مهربانی پست 
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 24، 23دند. اسراء نموده و بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنانچه مرا در کوچکی پرورش نمو
 

قال رسوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ  قال: عنه اللَّه رضی الحارثِ بنِ ُنفيْع بکرةَ  وعن أبی  -331

اإلِشْراکُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ »  قال: ه:بلَى يا رسولَ اللَّ ا:ثالثاً قُلن « ر؟أَال أُنَبِّتُکمْ بِأکَْبرِ الْکَبائِ» م:وسَلَّ

 ا:فَما زَال يکَرُِّرهَا حتَّى قُلنَ «أَال وقوْلُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ »فقال: س،وکان مُتَّکِتاً فَجلَ «الْوالِديْن 

 متفق عليه. ت.ليْتهُ سک
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوبکره نفيع بن حارث  -331

ره بـا خبـر فرمود: آيا شما را از بزرگتـرين گناهـان کبيـ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 نسازم؟ و اين سخن را سه بار تکرار نمودند.

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: آری يا 

 اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلفرمود: شريک آوردن به خدا و نافرمانی و آزار پدر و مادر. 

ر تکيه نموده نشستند. فرمودند: آگه باشيد سخن دروغ و شـهادت دروغ و آنـرا بانـدازهء تکـرا

 فرمود که گفتيم کاش سکوت می فرمود.
 

وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضی اللَّه عنهما عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -337

 ی.رواه البخار «والْيمِينُ الْغَموس س،وقَتْلُ النَّفْ ن،وعقُوق اْلوالِديْ ه،اإلِشْراُک بِاللَّ ر:الْکبائ» قال:
 

  بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت است که:از عبد اهلل -337

فرمود: گناهان کبيره عبارت اند از: شـريک آوردن بـه خـدا،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس و سوگندی که انسان به دروغ می خورد.

 به دروغ می خورد. ش: غوطه دهنده در آتش دوزخ یا غوطه دهنده در گناه. سوگندی که انسان
 

 «ه،مِنَ الْکبائِرِ شتْمُ الرَّجـلِ والِدَيْـ»  قال:وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -338

بُّ  ه،يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ، فيسُبُّ أَبـا م،نَع»  قال: ،ه؟يا رسولَ اللَّه وهَلْ يشْتُمُ الرَّجُلُ والِديْ ا:قالو ويسـُ

 ه.متفقٌ علي «أُمَّهُ  فَيسُبُّ ه،أُمَّ

کيْـفَ يـا رســول اللَّـهِ  ل:قي « ه،إِنَّ مِنْ أَکْبرِ الکبائِرِ أَنْ يلْعنَ الرَّجُلُ والِدَيْ» وفی روايـةٍ : 

 .«فيسُبُّ أُمَّهُ ه،وَيَسبُّ أُمَّ ه،فَيسُبُّ أَبَا ل،يسُبُّ أَبا الرَّجُ»  قال: ،ه؟يلْعنُ الرجُلُ والِديْ
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  بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت است که:از عبد اهلل -338

 رسول اهلل صلی عليه وسلم فرمود: دشنام دادن پدر و مادر از جملهء گناهان کبيره است!

 گفتند: يا رسول اهلل! آيا کسی پدر و مادر خود را دشنام می دهد؟

ام می دهـد و فرمود: بلی، پدر مرد ديگری را دشنام می دهد و او در عوض پدر او را دشن

 مادر کسی را دشنام می دهد و او هم مادرش را دشنام می دهد.

در روايتی آمده که: از جملهء بزرگترين گناهان کبيره اينست که شخص پدر و مادر خـود 

 را لعنت کند. 

چگونه می شود که شخص پدر و مادر خـود  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفته شد: يا 

 را لعنت کند؟

پدر مردی را دشنام می دهد و او پدرش را دشنام می دهد و مادر کسی را دشنام  فرمود:

 می دهد و او در عوض مادرش را دشنام می دهد.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولَ أَن عنه اللَّه رضی مُطعِمٍ بنِ جُبيْرِ محمد وعن أبی  -339

 متفقٌ عليه. م.قاطِع رحِ ی:يعْن ه:سفيان فی روايت قال «ال يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ » قال:
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابی محمد جبير بن مطعم  -339

فرمود: برنده و قطع کننده به بهشت داخل نمـی گـردد.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 سفيان در روايت خود گفته است يعنی قطع کنندهء صلهء رحم.
 

لَّم وعن أبی عِي -341 سى المُغِيرةِ بنِ شُعْبةَ رضی اللَّه عنه عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ل،وکَرَهَ لکُمْ قِيل وقـا ت،ووأْدَ البنَا ت،ومنْعاً وها ت،إِنَّ اللَّهُ تعالى حَرَّمَ عَلَيْکُمْ عُقُوقَ األُمهَا»  قال:

 ه.متفقٌ علي «وإِضَاعة المالِ  ل،وکثرة السَؤا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضبو عيسی مغيره بن شعبه از ا -341

فرمود: خداوند بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و منع  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

آنچه را که بر شما واجب است و طلب آنچه را که از شما نيست و به گـور کـردن دختـران را و 

 و کثرت ستوال و ضايع کردن مال را. نمی پسندد برای شما قيل و قال )گفتگوی زياد(
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مَـن » وحـديث  «وأَقْطعُ مَنْ قَطَعکِ » وفی الباب أَحادِيثُ سبقَتْ فی البابِ قبله کَحَدِيثَ 

 . «قطَعنی قَطَعهُ اللَّه 
 

و  "مقاطعه ميکنم بـا آنکـه از تـو ببـرد"در اين باب احاديث زيادی است از جمله حديث 

 ند با او قطع رابطه می کند.حديث کسی که از من ببرد خداو

 

 

يلت نيکی و احسان به دوستان پدر و مادر و نزديکان باب فض -42

 همسر و ديگر کسانی که احترام شان پسنديده و مستحب است.
 

إِن أَبرَّ البـرِّ أَنْ »  قال:عن ابن عمر رضی اللَّه عنهما أَن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -246

 . «لُ وُدَّ أَبِيهِ يصِلَ الرَّجُ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -346

فرمود: بهترين احسان اينست که شخص دوستی پـدرش را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 استمرار دهد با دوستان پدرش و با دوستان پدرش پيوستگی کند.
 

للَّه عنهما أَنَّ رجُالً مِنَ األَعْرابِ وعن عبدِ اللَّهِ بن دينارٍ عن عبد اللَّه بن عمر رضی ا -342

وحملهُ على حمارٍ کَـانَ يرْکَبُـهُ، وأَعْطَـاهُ عِمامـةً  ر،لقِيهُ بِطرِيق مکَّة ، فَسلَّم عَليْهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُم

فقـال  ر.بِاليسِي أَصْلَحکَ اللَّه إِنَّهمْ األَعْرابُ وهُمْ يرْضَوْنَ ه:فقُلنا ل ر:قال ابنُ دِينَا ه،کانتْ على رأْسِ

وإِنِّی سمِعْتُ رسول اللَّه صَلّى  ه،إِنَّ هذا کَان ودّاً لِعُمَرَ بن الخطاب رضی اللَّه عن عبدُ اللَّه بنُ عمر:

 «.إِنَّ أَبرَّ البِرِّ صِلةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ »  اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول:

عُمَر أَنَّهُ کَانَ إِذا خرج إلى مَکَّةَ کَانَ لَهُ حِمـارٌ يَتَـروَّحُ  ابن عن دينار ابن عن روايةٍ وفی     

فَبيْنَا هُو يوْما علـى ذلِـکَ الحِمَـارِ إذْ مَـرَّ بِـهِ  ه،عليْهِ إذا ملَّ رُکُوب الرَّاحِلَةِ ، وعِمامةٌ يشُدُّ بِها رأْس

وأَعْطاهُ العِمامةَ  ا،ارْکَبْ هذ قال:ف ر،هُ الحِمَافَأَعْطَا بلَى : قال: ن؟أَلَسْتَ فاُلنَ بْنَ فُال قال:ف ی،أَعْراب

أَعْطَيْتَ هذَا األَعْرابیِّ حِمـاراً کنْـتَ  ک،غَفَر اللَّه لَ ه:فقال لَهُ بَعْضُ أَصْحابِ ک،اشْدُدْ بِهَا رأْسَ قال:و

لَّم إِنِّی سَمِعْتُ رسولَ اللَّ قال:ف وعِمامَةً کُنْتَ تشُدُّ بِهَا رأْسَکَ؟ ه،تَروَّحُ عليْ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ه صـَ
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دِيقاً لِعُمـر  «إِنْ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْد أَنْ يُولِّىَ»  ل:يُقو وإِنَّ أَبَـاهُ کَـانَ صـَ

 م.روى هذِهِ الرِّواياتِ کُلَّهَا مسل ه،رضی اللَّه عن
 

 هلل بن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که:از عبد اهلل بن دينار از عبد ا -342

بـر او  اهلل عنـه یرضـمردی از باديه نشينان در راه مکهء مکرمه با او روبرو شد، عبد اهلل 

سالم نمود و او را بر االغی که بر آن سوار می شد سوار نمود و عمامهء که بر سر داشـت بـه او 

 داد. 

اصالح کند آنها باديه نشين انـد بـه انـدکی  ابن دينار می گويد به او گفتم: خدا حالت را

 راضی شوند. 

دوسـت  اهلل عنـه یعمر رضـعبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنهما گفت: پدر اين شخص با 

شنيدم که می فرمود: از بهترين نيکی ها اينسـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبوده و من از 

 که شخص رابطه اش را با دوستان پدرش حفظ نمايد.

 و در روايتی از ابن دينار از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که:

چون ابن عمر بطرف مکهء مکرمه می رفت االغی داشت که چون از سواری شتر خسـته 

، روزی در حاليکه ستمی شد بر آن استراحت می کرد و عمامهء داشت که با آن سرش را می ب

 ؟ فالن پسر فالن نيستی و گفت: آيای از کنارش گذشت به آن االغ سوار بود بدوي

گفت: آری! پس االغ را به او داده و گفت: بر اين سوار شو و عمامـه اش را بـه او داده و 

گفت: سرت را به آن بسته کن. برخی از دوستانش به او گفتند: خداوند ترا بيامرزد، االغـی کـه 

 ی به اين بدوی دادی؟بدان استراحت می کردی و عمامهء را که بدان سر خود را می بست

شنيدم که می فرمـود: همانـا از جملـهء  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلوی گفت: من از 

بهترين نيکی ها اينست که شخص رابطه اش را بعد از مرگ با دوستان پدرش برقـرار داشـته 

 بود. اهلل عنه یعمر رضباشد. و پدر او از دوستان 
 

ة وفتح السين مالکِ بنِ ربِيعَةَ السَّاعِدِیِّ رضی اللَّه عنه الهمز بضم أُسَيْد وعن أبی  -343

لَمة ف قال:  قـال:بَيْنا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذ جاءَهُ رجُلٌ مِنْ بنـی سـَ

الَة  م،نَعَـ » قـال:ف ؟ايارسولَ اللَّه هَلْ بقى مِن بِرِّ أَبویَّ شىءٌ أَبرُّهُمَا بِهِ بَعدَ مَوْتِهِمَ ، علَيْهِمَـا الصـَّ
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دِيقهما  ا،وصِلةُ الرَّحِمِ التی ال تُوصَلُ إِالَّ بِهِمَ ا،واالسْتِغْفَارُ لَهُما، وإِنْفاذُ عَهْدِهِم  رواه  «وإِکَـرَامُ صـَ

 د.داو أبو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو اسيد مالک بن ربيعه ساعدی  -343

نشسته بوديم ناگهان مردی از بنی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما نزد در لحظاتی که 

 سلمه آمده گفت: آيا از نيکی بر پدر و مادرم چيزی مانده که بعد از مرگشان آنرا بجای آورم؟

فرمود: بلی، دعا و طلب آمرزش برای شـان و بجـا نمـودن  اهلل عليه وسلم یصلحضرت 

 حمی که بدون آنها پيوسته نمی گردد و احترام دوستان شان.عهد شان بعد از ايشان و صلهء ر
 

ما غِرْتُ على أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -344

رُبَّمـا ذَبـح وَ ا،ولَکنْ کَانَ يُکْثِرُ ذِکْرَهَـ ط،ومَا رَأَيْتُهَا قَ ا.وسَلَّم مَا غِرْتُ على خديجةَ رضی اللَّه عنه

کَأَنْ لَمْ يکُنْ فی الـدُّنْيَا  ه:ثُمَّ يَبْعثُهَا فی صدائِق خدِيجةَ ، فَرُبَّما قلتُ لَ ء،الشَّاةَ ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَا

 ه.متفقٌ علي «إِنَّها کَانتْ وکَانَتْ وکَانَ لی مِنْهَا ولَدٌ »  ل:إِالَّ خديجةُ ، فيقو

 ن.بحُ الشَّاةَ ، فَيُهْدِی فی خَالئِلِهَا مِنْهَا مَا يسَعُهُوإنْ کَانَ لَيذ وفی روايةٍ

 « .أَرْسِلُوا بِهَا إِلى أَصْدِقَاءِ خَدِيجةَ »  ل:کَانَ إِذَا ذَبحَ الشَّاةَ يَقُو وفی روايةٍ

لّى اهللُ ت:وفی روايةٍ قال  عَلَيْـهِ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخُتُ خَديجَةَ عَلَى رسول اللَّه صـَ

 « .اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خوَيْلِدٍ »  قال:وسَلَّم، فَعَرفَ اسْتِتْذَانَ خديجة ، فَارْتَاحَ لَذَلِکَ ف

 ه.اهْتَمَّ بِ ه:بِالعينِ ومعنا «فَارْتَاعَ »  ی:وفی الجمْعِ بين الصحيحين لَلْحُمَيْدِ
 

 روايت شده که گفت: ااهلل عنه یرضاز عايشه  -344

رشـک  اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صلازهء خديجه رضی اهلل عنها بر هيچ زنی از زنان باند

بسيار از وی ياد مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنبردم، در حاليکه هرگز او را نديدم، ليکن 

نمود، و بسا می شد که گوسفندی را کشته و اعضای آنرا قطعه قطعه نموده، به دوستان خديجه 

د و من چه بسا برای شان می گفتم: گويی  جز خديجه هـيچ زنـی وجـود نداشـته می فرستادن

 است، و می فرمود: همانا او چنين بود و چنان بود و من از او اوالد داشتم.

گوسفند را کشته و از آن برای دوستان  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلدر روايتی آمده که 

 خديجه رضی اهلل عنها می فرستاد. 
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اهلل  یآنحضرت صـليتی آمده که گفت: هاله بنت خويلد خواهر حضرت خديجه از و در روا

ازه خواسـتن او بيـاد از اجـ اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلاجازهء دخول خواست.  عليه وسلم

اجازت خواستن خديجه رضی اهلل عنها افتاد. چون صدايش نغمهء صـدای خديجـه رضـی اهلل 

 و فرمود: ای خدا هاله بنت خويلد!عنها را داشت و نهايت شاد شده 

با آمدن او غمگين  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر کتاب جمع الصحيحين حميدی آمده که 

 شد.

خَرجْتُ معَ جرير بـن عبـدِ اللَّـه الْبَجَلـیِّ  قال:وعن أَنس بن مالکٍ رضی اللَّه عنه  -345

نَعُ  قال:: ال تَفْعلْ، فرضی اللَّه عنه فی سَفَرٍ، فَکَانَ يَخْدُمُنی فقلتُ لَهُ إِنِّی قَدْ رَأَيــْتُ األَنصـارَ تَصـْ

متفقٌ  .برسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم شَيْتاً آلَيْتُ عَلى نَفْسی أَنْ ال أَصْحبَ أَحداً مِنْهُمْ إِالَّ خَدمْتُهُ

 عليه.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز انس بن مالک  -345

عبد اهلل بجلی به سفری برآمدم و او خدمت مرا می نمود، و من بـه او گفـتم:  با جرير بن

 اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلاين کار را مکن، و او گفت: انصار را ديدم که چنان برخوردی با 

می کردند که من سوگند خوردم هرگز با يکی از آنها همسـفر نخـواهم شـد، مگـر اينکـه مـن 

 .برايش خدمت خواهم کرد
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و  اهلل عليه وسلم یصلحترام به اهل بيت و خاندان رسو اهلل باب إ -43

 بيان فضيلت شان 
 

 إِنَّمَا ُيرِيدُ اللَّهُ لِيُذِْهبَ عَنکُُم الرِّجْسَ أَْهلَ الْبَيْتِ وَُيطَهِّرَُکمْ تَطْهِيراً{ قال اهلل تعالی: }

 33األحزاب: 

 32الحج:  لَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُُلوبِ{وَمَن يَُعظِّمْ شَعَاِئرَ الو قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: جز اين نيست که خدا می خواهد تا از شما اهل بيت پليدی را دور 

 33نمايد و شما را بپاک کردنی پاک سازد. احزاب: 

و هم می فرمايد: و هر که شعائر خدا را تعظيم کند پس اين تعظيم از تقوی دلهاست. 

 32حج: 
 

انْطلَقْتُ أَنا وحُصيْنُ بْنُ سَبْرَةَ ، وعمْرُو بن مُسْلِمٍ إلى زَيْـدِ  قال:وعن يزيد بن حيَّانَ  -341

رَأَيْـتَ  ا،لَقَد لَقِيتَ يَـا زيْـدُ خَيْـراً کَثِيـر ن:فلَمَّا جَلسْنا إِلَيهِ قال له حُصيْ م،بْنِ أَرقمَ رضی اللَّه عنه

لَقَدْ لَقِيـتَ يـا زَيْـدُ  ه:وغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيتَ خَلْفَ ه،وسمِعْتَ حَدِيثَ م،وسَلَّرسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ 

يا ابْـنَ أَخِـی واللَّـهِ  قال: م.حَدِّثْنَا يا زَيْدُ ما سمِعْتَ مِنْ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ا،خَيْراً کَثِير

لّى اهللُ عَلَيْـهِ ونسِ ی،وقَدُم عهْد ی،لَقَدْ کَبِرتْ سِنِّ يتُ بعْضَ الذی کنتُ أَعِی مِـنْ رسـولِ اللَّـه صـَ

قام رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَوْمـاً  قال:وَمَاال فَال تُکَلِّفُونِيهِ ثُمَّ  ا،فَاقْبَلُو م،وسَلَّم، فَمَا حَدَّثْتُکُ

 قـال:ثُـمَّ  ر،ووعَظَ، وَذَکَّـ ه،وَأَثْنى عَليْ ه،مَدِينَةِ ، فَحَمِدَ اللَّفِينَا خطِيباً بِمَاءٍ يُدْعی خُمّاء بَيْنَ مکَّةَ وَال

وأَنَـا تَـارِکٌ فِـيکُمْ  ب،فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِکُ أَنْ يَأْتِیَ رسولُ ربـی فَأُجيـ س،أَال أَيُّهَا النَّا د:أَمَّا بعْ»

فَحثَّ على کِتَـابِ  «وَاسْتَمْسِکُوا به ه،فَخُذُوا بِکِتابِ اللَّ ر،وفِيهِ الهُدى وَالنُّ ه،أَوَّلهُما کِتابُ اللَّ ن:ثَقَلَيْ

 «أذکِّرُکم اللَّـه فـی أهـل بيتـی  ی،أُذکِّرکم اللَّه فی أهلِ بيْت ی،وأَهْلُ بَيْتِ»  ثمَّ قَالَ ه.ورغَّبَ فِي ه،اللَّ

نساؤُه منْ أهلِ بيتِهِ وَلَکِن  قال: ه؟بيت أليس نساؤُه من أهلِ د؟ومَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يا زيْ ن:فَقَالَ لَهُ حُصَيْ

وَآلُ  ر،وآلُ جَعْفَـ ل،وآلُ عَقِيـ ی،هُـمْ آلُ علـ قال: ومَنْ هُم؟ قال: ه،أَهْلُ بيْتِهِ منْ حُرِم الصَّدقَة بعْدَ

 م.رواه مسل م.نعَ قال: ة؟کُلُّ هُؤالءِ حُرِمَ الصَّدقَ قال: س،عبَّا

أَحدُهَما کِتَابُ اللَّه وَهُو حبْلُ اللَّه، منِ اتَّبَعـه  ن:تَارِکٌ فِيکُمْ ثَقْلَيْ أَال وَإِنِّی» :  روايةٍ وفی      

 « .کَانَ عَلَى الهُدى ، ومَنْ تَرَکَهُ کانَ على ضَاللَةٍ 
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رفتيم، و چون   عنهاهلل یرضمن و حصين بن سبره و عمرو بن مسلم به نزد زيد بن ارقم 

رسـول اهلل به نزدش نشستيم، حصين برايش گفت: ای زيد تو با خير زيادی روبرو شـده ای، و 

را ديده ای، حديث مبارکش را شنيده ای و با او جهاد کرده ای، و به پشت  اهلل عليه وسلم  یصل

رسـول آنچـه از سرش نماز گزاده ای. ای زيد تو با خير زيادی روبرو شده ای، پس ای زيـد از 

 صحبت کن. نيده ای برای ماش اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

گفت: ای پسر برادر بخدا ستم زياد شده و عمر زيادی بر من گذشته و برخی از آنچـه را 

حفظ کرده بودم فراموش کردم، پس آنچـه را کـه بـرای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکه از 

که نگويم من را به آن مـأمور نسـازيد. پـس گفـت: روزی  شما می گويم قبول کنيد، و آنچه را

در آبی که بنام خم ياد می شد، و در ميان مکه و مدينـه بـود در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ميان ما برخاسته خطبه خواند، حمد و ثنای او تعالی را بجای آورده موعظه نمود و پند داد و بعـد 

فرسـتادهء ک اسـت کـه يـاشيد که همانا من بشری هسـتم نزدفرمود: اما بعد، ای مردم آگاه ب

و او را اجابت کنم، و من دو چيز بزرگ را در ميان شما ترک می کـنم:  پروردگارم به سراغم آيد

اول شان کتاب خدا است که در آن هدايت و نور است، پس به کتاب خدا عمل نمـوده و بـه آن 

ب نموده فرمود: اهل بيت من و در بارهء خـانواده چنگ زنيد. بعد به کتاب خداوند تشويق و ترغي

ام، خدا را برای شما ياد آور می شوم. حصين رضی اهلل عنه به او گفت: ای زيد اهل بيت شـان 

 کيانند، آيا زنان شان از اهل بيتش نيستند؟ 

گفت: زنانش از اهل بيت وی اند، ولی همانا اهل بيت وی کسيست که صدقه بعد از او بر 

 باشد. او حرام

 گفت: آنها کيانند؟

 گفت: آنان اوالد علی، اوالد عقيل، اوالد جعفر، اوالد عباس اند.

 گفت: بر تمام اينها صدقه حرام گردانيده شده است؟

 جواب داد: بلی.

ان شما دو چيز بزرگ را می گـذارم يکـی از باشيد که من در مي و در روايتی آمده که آگاه

ن خدا است کسی که از آن پيروی کند در هدايت مـی باشـد و ماسآنها کتاب خدا است و آن ري

 کسی که آنرا ترک کند بر گمراهی می باشد.
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وْقُوفـاً عَلَيْـهِ عن أبی بَکْر الصِّدِّيق رضی اللَّه عنه مَ ا،وعَن ابنِ عُمرَ رضی اللَّه عنهم -347

 ی.رواه البخار ی أَهْلِ بيْتِهِ،ارْقُبُوا مُحَمَّداً صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف: أَنَّهُ قَالَ
 

به شکل موقوف روايت شـده  اهلل عنه یرضاز ابن عمر رضی اهلل عنهما از ابو بکر  -347

 که گفت: مراعات محمد صلی اهلل عليه وسلم را در خانواده اش بکنيد.

اهلل علی ه  یپی امبر ص لباید گفت ک ه محب ت آل  اهلل علیه وسلم  یرسول اهلل صلش: در رابطه با آل بیت 
امریست الزم و واجب که مسلمین باید به خانوادهء رسول هاشمی صلوات اهلل و سالمه علیه احت رام و تق دیر  وسلم

و آل پاکش  اهلل علیه وسلم یصلقائل بوده و ایشان را در عمل قدوهء خویش قرار دهند که اقتداء به سنت محمدی 
 مان. )مترجم(بهترین وسیله است برای سعادت دنیا و آخرت مسل

 

احترام علماء و بزرگان و اهل دانش و مقدم داشتن شان بر  باب -44

ديگران و ارزش قائل شدن به مجالس شان و مهم شمردن آن و اعتراف به 

 مقام و مرتبت شان
 

ذَکَُّر أُوْلُوا قُْل َهلْ يَسْتَِوی الَّذِينَ يَْعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعَْلمُونَ إِنََّما يَتَ قال اهلل تعالی: }

 9 ر:الزم{  9الْأَلْبَابِ}
 

خداوند می فرمايد: بگو آيا آنانکه می دانند و آنانکه نمی دانند برابرند؟ جز اين نيست که 

 9خردمندان پند پذير می شوند. زمر: 
 

 رسـول قال: قال عنه اللَّهُ رضی األنصاریِّ البدریِّ عمرٍو بنِ عُقبةَ مسعودٍ وعن أبی  -348

فَـأَعْلَمُهُمْ  ء،فَإِنْ کَانُوا فی الْقِراءَةِ سَوا ه،يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِکتَابِ اللَّ»  م:ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّاللَّ

نّاً فَأَقْدَ ء،فَأَقْدمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ کانُوا فی الهِجْرَةِ سَوَا ء،بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ کَانُوا فی السُّنَّةِ سَوَا مُهُمْ سـِ

 م.رواه مسل «واَل يَقْعُدُ فی بيْتِهِ على تَکْرِمتِهِ إاِلَّ بِإِذْنِهِ ه،وَال يُؤمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فی سُلْطَانِ

 ا.: أَیْ إِسْالم« سِنًّا » بَدل  «فَأَقْدمهُمْ سِلْماً »  ه:وفی روايةٍ لَ

واءً  ه،ابِ اللَّيَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِکتَ وفی رواية : وأَقْدمُهُمْ قِراءَةً ، فَـإِنْ کَانَـتْ قِـراءَتُهمْ سـَ

 .« فَلْيُؤمَّهُمْ أَکْبرُهُمْ سِناً  ء،فَيَؤُمُّهم أَقْدمُهُمْ هِجْرةً ، فَإِنْ کَانوا فی الهِجْرَةِ سوَا
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فرمود: امامت دهد گروه را آنکه قاری تر است به کتـاب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خدا، اگر در قرائت برابر بودند، داناتر شان به سنت، و اگر به دانستن سنت برابر بودنـد، آنکـه 

قبالً هجرت کرده، و اگر به هجرت برابر بودند، بزرگترشان از نظر سن، و امامت ندهد شـخص، 

ضع قدرت و واليتش و ننشيند بـر نشسـتگان او در خانـه اش، مگـر بـه شخص ديگر را در مو

 اجازهء خودش.

 آمده. يعنی اينکه پيشتر مسلمان شده. "سلما"، "سنا"و در روايتی عوض 

و در روايتی آمده که امامت دهد قوم را کسی که قاری تر است به کتاب خـدا و آنکـه در 

بودند، آنکه قبالً هجرت کرده امامت شـان دهـد، قرائت پيش قدم تر است. اگر در قرائت برابر 

 اگر در هجرت برابر بودند، بزرگتر شان آنها را امامت دهد.
 

»  ل:کان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يمْسحُ منَاکِبَنَا فی الصَّالةِ وَيَقُو قال:وعنه  -349

ثُـمَّ  م،لِيَلِنی مِنکُمْ أُولوا األَحْالمِ والنُّهَى ، ثُـمَّ الَّـذِينَ يَلُـونَه م،فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُکُ ا،اسْتَوُوا وَال تخْتلِفُو

 م.رواه مسل «الذين يلونَهم 
 

 از ابن مسعود بدری روايت شده که: -349

در نماز شانه های ما را دست کشيده و می گفتند: برابـر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ای شما مختلف نشود، و بايد عاقالن و بالغـان بـه مـن نزديـک بايستيد و اختالف نکنيد، تا دله

 شوند، بعداً کسانی که بعد از ايشان اند، و باز کسانی که پس از ايشانند.
 

لَّ قال:وعن عبد اللَّه بن مسعودٍ رضی اللَّه عنه  -351  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

واقِ » ثاَلثاً « مِ والنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لِيَلِنی مِنْکُمْ أُولُوا األَحْال»  اتِ األَسـْ رواه « وإِيَّاکُم وهَيْشـَ

 م.مسل
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مسعود  -351

فرمود: بايد بالغان و عـاقالن بـه نزديـک مـن ايسـتاده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نها نزديک اند، و سه بـار ايـن سـخن را تکـرار کردنـد و از سـر شوند، سپس کسانی که به آ
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وصدايی که در بازارها است دوری جوييد و از اختالط و منازعه و صدا کردن و سـخن بيهـوده و 

 فتنه هايی که در آن هست، برحذر باشيد.
 

 المهملـة الحـاءِ بفـتح حثْمـة  أبـی بـن سَهْلِ مُحمَّد أبی  ل:وَقي يحْيى وعن أبی  -356

انْطَلَقَ عبْدُ اللَّهِ بنُ سهْلٍ وَمُحيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ  قال:وإِسکان الثاءِ المثلثة األَنصاری رضی اللَّه عنه 

حَّطُ فـی دمـهِ ا.فَتَفَرَّقَ ح،إِلى خَيْبَرَ وَهِیَ يَوْمَتِذ صُلْ فَأَتَى مُحَيِّصةُ إِلى عبدِ اللَّهِ بنِ سَهلٍ وهـو يَتَشـَ

عُودٍ إِلـى  ه،فدفَنَ ،قَتيال ثمَّ قَدِمَ المدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوِّيصةُ ابْنَا مسـْ

 م،وَهُـوَ أَحْـدَثُ القَـوْ «کَبِّـرْ کَبِّـرْ » قـال:فَذَهَب عَبْدُ الرَّحْمنِ يَتَکَلَّمُ ف م،النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ه.متفقٌ علي ث.وَذَکَرَ تَمامَ الحدِي«  م؟أَتَحْلِفُونَ وَتسْتَحِقُّونَ قَاتِلکُ» مَا فقال: فَتَکَلَّ ت،فَسَکَ
 

 اهلل عنـه یرضاز ابو يحيی و گفته شده از ابو محمد سهل بن ابی حثمهء انصاری  -356

 روايت شده که گفت:

لح صـورت عبد اهلل بن سهل و محيصه بن مسعود به خيبر رفتند، در حاليکه در آنجـا صـ

بطرف عبد اهلل بن سهل رفت که کشته شـده و گرفته بود، و در آنجا از هم جدا شدند و محيصه 

 در خون خود غوطه ور گشته بود و او را دفن نمود، و بعد از آن به مدينه آمد.

اهلل عليـه  یپيامبر صلعبد الرحمن بن سهل و محيصه و حويصه فرزندان مسعود خدمت 

فرمـود:  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلحمن خواست به صحبت شروع کند، رفتند. عبد الر وسلم

بگذار بزرگتر صحبت کند، بگذار بزرگتر صحبت کند. چون کوچکتر قوم بود، او هم سکوت کـرد 

فرمود: آيا سوگند می خوريـد و  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلو آن دو نفر ديگر صحبت کردند. 

ز قاتل خويش قصاص يا ديت می گيريـد؟( و همـهء حـديث را قاتل خود را در می يابيد )يعنی ا

 ذکر کرد.
 

 

وعن جابرٍ رضی اللَّهُ عنه أَنَّ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کَانَ يَجْمَعُ بـيْنَ الـرَّجُلَيْنِ  -352

فَإِذَا أُشِيرَ لَـهُ إلـى أَحَـدِهِمَا  « ن؟رْآأَيُّهُما أَکْثَرُ أَخْذاً لِلْقُ»  ل:ثُمَّ يَقُو ر،مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ يَعْنی فی القَبْ

 ی.رواه البخار د.قَدَّمَهُ فی اللَّحْ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جابر  -352
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گذاشته، و مـی دو نفر از شهدای احد را يکجا نموده، و به قبر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بسوی يکی از آنها اشاره می شد، او را فرمود: که کدامين شان بيشتر از قرآن حفظ دارند؟ چون 

 در گور جلوتر می گذاشت.
 

لَّم  -353 أَرَانـی فـی »  قـال:وعن ابن عُمرَ رضی اللَّهُ عنهما أَنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

غَفَنَاوَلْتُ ا ر،أَحدُهُمَا أَکْبَرُ مِنَ اآلخَ ن،فَجَاءَنِی رَجُال ک،المَنَامِ أَتَسَوَّکُ بِسِوَا فقيـلَ  ر،لسِّوَاکَ األَصـْ

 ا.رواه مسلم مُسْنَداً والبخاریُّ تعلِيق «فَدَفَعْتُهُ إِلى األَکْبَرِ مِنْهُمَا  ر،کَبِّ  ی:ل
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -353

فرمود: بخواب ديدم که مسواک می کنم و دو نفر نزدم آمدند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ديگری بزرگتر بود. من مسواک را به کوچکتر دادم به من گفته شد، به بزرگتـر بـده  که يکی از

 ومن هم آن را به بزرگتر دادم.
 

لَّ قال: عنه اللَّه رضی موسى وعن أبی  -354 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ إِنَّ »  م:قال رسول اللَّه صـَ

 عَنْـهُ ، والجَـافی الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَـالی فِيـهِوَحَامِلِ  م،لِمِنْ إِجْاللِ اللَّهِ تعالى إِکْرَامَ ذى الشَّيْبةِ المُسْ

 .حسنٌ رواه أبو داود حديثٌ « المُقْسِطِ السُّلْطَانِ ذِی وإِکْرَامَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -354

 فرمود: که از جملهء تعظيم خداوند تعالی اينست کـه بـر پيـر اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

مرد مسلمان و حامل قرآنی که در آن غلو نکند، وتارک العمل به آنهم نباشد، و قدرتمندی که در 

 ميان رعيت خود عدل کند، احترام شود.
 

قـال رسـولُ اللَّـه  قال:عن جَدِّه رضی اللَّهُ عنهم  ه،عن أَبيِ ب،وعن عَمْرو بنِ شُعَيْ -355

حديثٌ صحيحٌ رواه  «وَيَعْرِفْ شَرفَ کَبِيرِنَا  ا،ا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَلَيْسَ مِنَّ»  م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ح.حديثٌ حسنٌ صحي ی:وقال الترمذ ی،أبو داود والترمذ
 

 از عمرو بن شعيب از پدرش، از جدش رضی اهلل عنه روايت است که: -355

کرده و بـه شـرافت فرمود: کسی که به کوچک ما رحم ن اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بزرگ ما آشنا نباشد، از ما نيست.
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ائِلٌ، بِهـا مَـرَّ عنها اللَّه رضی عَائشَةَ أَن اللَّهُ رحمه شَبِيبٍ وعن مَيْمُونَ بنِ أبی  -351  سـَ

قـال  ت:فقالـ ک؟فی ذلفَأَکَلَ فَقِيلَ لَهَا  ه،فَأَقْعَدتْ ، وهَيْتَةٌ ثِيَابٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِهَا وَمرّ ، کِسْرَةً فَأَعْطَتْهُ

مَيْمُـونُ لَـمْ  قـال:لکِـنْ  د.رواه أبو داو «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ »  م:رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 يُدْرِک عائِشَةَ .

نهـا قالـت: وَذُکَرَ عَنْ عائِشَةَ رضی اللَّـه ع قال:وَقَدْ ذَکَرَهُ مُسْلمٌ فی أَوَّلِ صَحِيحهِ تَعْلِيقاً ف

وَذَکَرَهُ الحاکِمُ أَبُـو عبـدِ اللَّـهِ فـی  م،أَمرنا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ نُنْزِل النَّاسَ مَنَازِلَهُ

 ح.هو حديثٌ صحي قال:و «مَعْرفَة عُلُومِ الحَديث » کِتابِهِ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ميمون بن ابی شعيب  -351

ها گذشت و او برايش تکهء نانی داد و مـردی خـوش اهلل عن یرضاز کنار عايشه گدايی 

او گفـت  د به وی گفته شد.هيکل و لباس بر او گذشت، وی او را نشاند تا غذا خورد. در اين مور

. ابـوداود فرموده است: هر کسی را به جايگاهش قرار دهيد اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکه 

 نموده گفت که: ميمون عايشه رضی اهلل عنها را درنيافته است.اين حديث را ذکر 

ولی مسلم در اول صحيح خويش اين حديث را معلق ذکر نموده گفت: و از عايشه رضـی 

ما را امر نمـوده کـه مـردم را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاهلل عنها ياد شده است که گفت: 

معرفـة علـوم "دهيم. و حاکم آنـرا در کتـابش  حسب مقام و منزلت شان در جايگاه شان قرار

 آورده و گفته که حديث صحيحی است. "الحديث
 

فَنَزَلَ عَلَى ابـنِ أَخِيـهِ  ن،قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْ قال:وعن ابن عباسٍ رضی اللَّه عنهما  -357

حَابَ مَجْلِـسِ  ه،للَّه عنوَکَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنيهِمْ عُمَرُ رضی ا س،الحُرِّ بْنِ قَيْ وَکَانَ القُرَّاءُ أَصـْ

 ر،يا ابْنَ أَخی لَکَ وجْهٌ عِنْدَ هذَا األَمِي ه:فقال عُيَيْنَةُ البْنَ أَخِي ا،کُهُوالً کَانُوا أَوْ شُبَّان ه،عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِ

قال هِی يا ابْنَ الخَطَّـابِ:  ل:فلما دَخَ ه،ه عنفَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ رضی اللَّ ه،فَاسْتَأَذَنَ لَ ه،فَاسْتَأْذِنْ لی عَلَيْ

 ه،وَال تَحْکُمُ فِينا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ رضی اللَّه عنه حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِـ ل،فَوَاللَّه مَا تُعْطِينَا الجَزْ

وَأْمُـرْ } خُـذِ العَفْـوَ   م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّيَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّه تعالى قال لِنَبِيِّهِ  ر:فقال لَهُ الحُ

 ه،واللَّهِ ما جاوزَهَا عُمرُ حِينَ تاَلهَـا عَلَيْـ ن.الجَاهِلِي مِنَ هذا وإن  بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلينَ {

 ی.رواه البخار وَکَانَ وَقَّافاً عِنْدَ کِتَابِ اللَّه تعالى .
 

 ی اهلل عنهما روايت شده که:از ابن عباس رض -357
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عيينه بن حصن آمده به خانهء برادر زاده اش حر بن قيس فرود آمد، و او )حـر( از جملـه 

آنها را مقرب می داشت، و قـراء، پيـر و جـوان شـان يـاران  اهلل عنه یرضکسانی بود که عمر 

ای پسـر بـرادرم و مشاورين او بودند. عيينه به برادرزاده اش گفت:  اهلل عنه یعمر رضمجلس 

اهلل  یرضـتو در نزد اين امير مقامی داری از او بخواه که مرا به حضورش بخواهـد و او از عمـر 

هم اجازه داد. چون داخل شـد، گفـت: ای پسـر  اهلل عنه یعمر رضاجازه خواست. حضرت  عنه

 خطاب بخدا تو برای ما بخشش زياد نمی دهی و در ميان ما عادالنه حکم نمی کنی!

غضبناک شده خواست او را بزند، حر به او گفـت: ای اميـر المـؤمنين  اهلل عنه یضرعمر 

خـذ العفـو وأمـر بـالعرف و اعـرض عـن "گفـت:  اهلل عليه وسلم یصل شپيامبرخداوند برای 

عفو پيشه کن وامر به معروف نما و از نادانان اعراض کن. و ايـن از جملـهء جـاهالن  "الجاهلين

آنرا شنيد از آن گذشت نمود و وی سـخت در برابـر کتـاب  اهلل عنه یعمر رضاست. واهلل چون 

 خدا ايستادگی داشت.
 

لَقَدْ کنْتُ عَلَى عهْـدِ رسـول  قال: عنه اللَّه رضی جُنْدبٍ بنِ سَمُرةَ سعيدٍ وعن أبی  -358

القَوْلِ إِالَّ أَنَّ هَهُنَـا رِجـاالً هُـمْ  فَمَا يَمْنَعُنی مِنَ ه،فَکُنْتُ أَحفَظُ عنْ ا،اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم غُالم

 ه.متفق عليأَسنُّ مِنِّی 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد سمره بن جندب  -358

بچه بودم، و آنچه را از او می شنيدم، حفـظ  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمن در زمان 

 ينکه در آنجا مردانی بزرگتر از من بودند.می کردم و چيزی مانع صحبت کردنم نمی شد، مگر ا
 

لَّ قال:وعن أَنس رضی اللَّه عنه  -359 مـا أَکْـرَم »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ب.غري حديث رواه الترمذی وقال  «شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ إاِلَّ قَيَّضَ اللَّه لَهُ مَنْ يُکْرِمُهُ عِنْد سِنِّه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضانس از  -359

فرمود: هيچ جوانی پيری را بواسطهء سنش احترام نمـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کند، مگر اينکه خداوند در وقت پيری کسی را مأمور می کند که به او احترام کند.
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مالقات با مردم خيرمند و همنشينی و محبت با آنان و  باب -45

 و دعا از ايشان و ديدار از جاه های خوب درخواست مالقات

 

وَإِذْ قَالَ مُوَسى لِفَتَاهُ لَا َأبْرَحُ حَتَّى أَْبلُغَ مَْجمََع الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَْمِضیَ  قال اهلل تعالی: }

{ فَلَمَّا جَاوَزَا 16سََرباً} { فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوَتهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ِفی الْبَحْر11ِحُقُباً}

{ قَالَ أَرَأَْيتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَْرةِ فَِإنِّی 12قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً}

{ قَالَ ذَلَِک مَا 13بِيَلهُ فِی الْبَْحرِ عَجَباً}نَسِيتُ الُْحوتَ وَمَا أَنسَاِنيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ َأنْ أَذُْکَرهُ وَاتَّخَذَ سَ

{ فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن 14کُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَاِرهِمَا قََصصاً}

 – 11الکهف:  {11ى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً}{ قَالَ لَهُ مُوسَى َهلْ أَتَّبُِعکَ عَل15َلَّدُنَّا عِلْماً}

11 

 وَاصْبِْر نَفْسََک مَعَ الَّذِينَ يَدُْعونَ رَبَُّهم بِالْغَدَاِة وَالْعَِشیِّ ُيرِيدُوَن وَجْهَهُ{ و قال تعالی: }

 28الکهف: 
 

ندارم خداوند می فرمايد: و ياد کن چون موسی برفيق نوجوانش گفت: دست از طلب بر

تا به مجمع البحرين برسم يا مدتی دراز را در طلب بگذرانم. تا اين فرمودهء تعالی: گفت: او را 

 – 11)موسی( آيا پيروی تو کنم بشرطيکه از علم لدنی ايکه آموخته ای مرا بياموزی؟. کهف: 

11  

هدفشان و ميفرمايد: وخود را با آنانکه پروردگار خود را در صبح و شام ياد می کنند، و 

 28رضای او تعالی است، نگهدار. کهف: 
 

قال أبو بکر لِعمرَ رضی اللَّهُ عنهما بَعْدَ وَفَـاةِ رسـولِ  قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّهُ عنه  -311

ه صَلّى انْطَلِقْ بِنَا إِلى أُمِّ أَيْمنَ رضی اللَّه عنها نَزُورُهَا کَما کانَ رسولُ اللَّ م:اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

مَا يُبْکِيکِ أَما تَعْلَمِينَ أَنَّ ما عِنْدَ اللَّهِ خيرٌ  ا:فَقَاالَ لَهَ ت،بَکَ ا،فلَمَّا انْتَهَيا إِلَيْهَ ا،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يزُورُهَ

لَّـهِ تعـالَى خَيـرٌ إِنِّی ال أَبْکِی أَنِّی ألعْلـمُ أَنَّ مـا عِنـدَ ال ت:فقال م؟لرسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فَهَيَّجَتْهُمـا علـى  ء.ولَـکنْ أبْکی أَنْ الوَحْیَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَا م،لرسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 م.رواه مسل ا.فَجعال يَبْکِيانِ معهَ ء،البُکَا
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز انس  -311

بـه حضـرت  اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلد از وفات بع اهلل عنه یابوبکر رضحضرت 

رسـول گفت: ما را به خانهء ام ايمن ببر، که او را مالقات کنيم، همانطور کـه  اهلل عنه یعمر رض

هـا اهلل عن یرضـبه مالقاتش می رفت، چون به وی رسيدند، ام ايمن  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

 گريست. 

رسـول اهلل ؟ آيا نمی دانی که آنچه در نزد خداوند بـرای به وی گفتند: چرا گريه می کنی

 است بهتر است؟ اهلل عليه وسلم  یصل

در  اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلگفت: من گريه نمی کنم. من می دانم آنچه که برای 

نزد خداوند است، بهتر است، ولی من از اينرو می گريم که وحی آسمانی قطع شده اسـت، و او 

 را بگريه واداشت وبا وی شروع به گريه کردند.هر دو شان

اهلل  یآنحض رت ص لون ود و چب اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلش: ام ایمن پرستار  و خادم دورهء کودکی 
اهلل علی ه  یآنحضرت ص لدرآورد.  اهلل عنه یرضوده و او را به ازدواج زید بن حارثه مبزرگ شد، آزادش ن علیه وسلم

 ان نموده ونهایت احترامش می فرمود.بوی نیکی و احس وسلم
 

أَنَّ رَجُالً زَارَ أَخـاً »  م:وسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عن عنه اللَّه رضی هريرة وعن أبی  -316

أُرِيدُ قال:  د؟فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قال: أَيْن تُري ا،لَهُ فی قَريَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصد اللَّهُ تعالى على مَدْرجَتِهِ ملَک

ال، غَيْر أَنِّی أَحْببْتُهُ فی اللَّـهِ  قال: ه؟هَلْ لَکَ علَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْ قال:أَخاً لی فی هذِهِ الْقَرْيةِ . 

 م.رواه مسل« فَإِنِّی رسول اللَّهِ إِلَيْکَ بأَنَّ اللَّه قَدْ أَحبَّکَ کَما أَحْببْتَهُ فِيهِ  قال:تعالى ، 
 

 که: شده اهلل عليه وسلم روايت یپيامبر صلاز  اهلل عنه یز ابو هريره رضا -316

مردی برادری از برادرانش را که در قريهء ديگـری بـود، ديـدار کـرد، خداونـد در راه او 

 فرشته ای را موظف ساخت و چون به وی رسيد، گفت: کجا می روی؟

 گفت: می خواهم برادری را در اين قريه ديدار کنم.

يا از تو بر وی نعمتی هست که مـی خـواهی بـدان قيـام نمـوده و در اصـالحش گفت: آ

 بکوشی؟

 گفت: نه جز اينکه من بواسطهء خدا او را دوست می دارم.
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گفت: من فرستادهء خدا بسوی تو هستم، بر اينکه خداوند ترا دوست می دارد مثل آنکـه 

 تو او را برای خداوند دوست می داری.
 

مَنْ عَادَ مَريضاً أَوْ زَار أَخاً لَهُ فـی »  م:رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّقال  قال:وعنه  -312

رواه الترمذی وقال: حـديثٌ  « منْزِالً وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجنَّةِ  ک،وطَابَ ممْشَا ت،بِأَنْ طِبْ د:نَادَاهُ مُنَا ه،اللَّ

 ب.وفی بعض النسخ غري ن.حس
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -312

فرمـود: آنکـه مريضـی را عيـادت کنـد، يـا بـرادری از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

برادرانش را برای خدا ديدار نمايد، مناديی از مالئکه اعالن می کند، که خـوش بحالـت و نيکـو 

 است رفتنت و چه جايگاه زيبايی را که در بهشت برای خود مهيا نمودی.
 

لَّم عَلَيْـهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَن عنه اللَّهُ رضیَ األَشعَرِیِّ موسى أبی  وعن -313 »  قـال: وسـَ

إِمَّـا أَنْ  ک،فَحامِلُ المِسْ ر،وَنَافِخِ الْکِي ک،کَحَامِلِ المِسْ ء.إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِـحِ وَجَلِيسِ السُّو

إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً طيِّبةً . ونَافخُ الکيرِ إِمَّا أَن يحْرِقَ ثيابَـکَ وإمَّـا وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ ک،يُحْذِيَ

 ه.متفقٌ علي «أنْ تجِدَ مِنْهُ ريحاً مُنْتِنَةً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -313

، مانند دارندهء فرمود: مثال همنشين صالح و همنشين بد اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مشک و دمندهء دمهء آهنگر است که دارندهء مشک يـا برايـت مشـک مـی دهـد، و يـا از وی 

خريداری می کنی و يا از او بوی خوش را می يابی، و دمندهء دمـهء آهنگـر يـا لباسـت را مـی 

 سوزاند و يا از او بوی بد به مشامت می رسد.
 

تُنْکَحُ المَرْأَةُ »  قال:نبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن ال ه،عن اللَّه رضی هريرة وعن أبی  -314

 متفقٌ عليه. «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاک  ا،ولِدِينِهَ ا،وَلِجَمَالِهَ ا،وَلِحَسَبِهَ ا،لِمالِهَ ع:ألَرْب
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -314
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ود: زن برای چهار چيز به نکاح گرفته می شـود: مـالش، فرم اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ديندار اقدام کـن، دسـتهايت  تو برای بدست آوردن زنحسب و نسبش، زيبائيش و دينش. و 

 )شاد و خرم زندگی کن(. خاک آلوده شو
 

مَا  » ل:قال النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِجِبْرِي قال:وعنْ ابن عباسٍ رضی اللَّه عنهما  -315

} ومَا نَتَنَزَّلُ إِالَّ بِأَمْرِ رَبِّکَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَما خَلْفَنَا   ت:فَنَزَلَ « ا؟يمْنَعُکَ أَنْ تَزُورَنَا أَکْثَرَ مِمَّا تَزُورنَ

 ی.البخار رواه  وما بَيْنَ ذلِکَ {
 

 هما روايت است که:اهلل عن یرضاز ابن عباس  -315

به جبرئيل عليه السالم فرمود: چه چيـز تـرا بـاز مـی دارد از  يه وسلماهلل عل یپيامبر صل

ما رسوالن و فرشتگان جز به امر خدای تو نازل "اينکه ما را بيشتر مالقات کنی؟ پس نازل شد: 

 14. مريم: "نمی شويم، او راست آنچه پيشرو و پشت سر ماست، و آنچه در ميان آنست
 

ال »  قـال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،رضی اللَّه عن الخُدْرِیِّ سعيدٍ وعنْ أبی  -311

 ه.والترمذی بإِسْنَادٍ ال بأْس بِ د،رواه أبو داو .«وال يَأْکُلْ طعَامَکَ إاِلَّ تَقِیٌّ  ا،تُصَاحبْ إاِلَّ مُؤْمِن
 

ده کـه روايت ش اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -311

 فرمود: 

 همصحبتی جز با مسلمان مکن و طعامت را کسی جز پرهيزگار نخورد.
 

الرَّجُـلُ عَلَـى »  قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیَّ أَن عنه اللَّه رضی هريرة وعن أبی  -317

 ی:وقـال الترمـذ ح،سنادٍ صحيوالترمذی بإِ د.رواه أبو داو .«فَلْيَنْظُرْ أَحَدُکمْ مَنْ يُخَالِلُ  ه،دِينِ خَلِيلِ

 ن.حديثٌ حس
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -317

فرمود: هر شخص بر دين دوستش اسـت، پـس بنگـرد هـر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 کدام تان که با چه کسی دوستی می کند.
 

لَّم صَ النَّبِیَّ أَن عنه اللَّهُ رضی األَشْعَرِیِّ موسى وعن أبی  -318 »  قـال:لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 . متفق عليه  «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 
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»  قـال: م؟قيل للنبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم الرجل يحب القوم وَلَمْا يلحق بهوفی رواية قال 

 .« المرء مع من أحب 
 

روايت است کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -318

 فرمود:

 شخص همراه با کسی است که دوستش می دارد.

گفته شد: مرد گروهـی اهـل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی آمده که گفت: برای 

 اصالح را دوست می دارد، وهنوز به آنها نپيوسته است!

 فرمود: شخص همراه با کسی است که دوستش می دارد.
 

لَّوعن أَنس رضی ال -319 مَتَـى  م:لَّه عنه أَن أَعرابياً قال لرسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

»  قـال:حُب اللَّهِ ورسـولِهِ  قال: « ا؟مَا أَعْدَدْتَ لَهَ»  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ة؟السَّاعَ

 .، وهذا لفظ مسلمٍمتفقٌ عليه .«أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 

وَال صَالةٍ ، وَال صَدَقَةٍ ، وَلَکِنِّـی أُحِـبُّ اللَّـه  م،مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ کَثِيرِ صَوْ ا:روايةٍ لهموفی 

 ه.وَرَسُولَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -319

 گفت: قيامت چه وقت است؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلباديه نشينی برای 

 فرمود: چه برای آن مهيا کردی؟ وسلم اهلل عليه  یرسول اهلل صل

 گفت: دوستی خدا و رسول او را.

 فرمود: تو با کسی همراه هستی که او را دوست می داری.

و در روايتی از شيخان آمده که آن مرد گفت: من روزه و نماز و صدقهء زيادی را برای آن 

 مهيا نکرده ام، ولی خدا و رسول او را دوست می دارم.
 

جاءَ رَجُلٌ إِلى رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال:ابنِ مسعودٍ رضی اللَّه عنه وعن  -371

لّى اهللُ  م؟يا رسول اللَّه کَيْفَ تَقُولُ فی رَجُلٍ أَحبَّ قَوْماً وَلَمْ يلْحَقْ بِهِ قال:ف فقـال رسـولُ اللَّـه صـَ

 .قٌ عليهمتف «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ »  م:عَلَيْهِ وسَلَّ
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 از ابن مسعود رضی اهلل روايت است که گفت:  -371

اهلل عليـه  یرسول اهلل صـلآمده و گفت: يا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی خدمت 

 در مورد کسی که قومی را دوست می دارد، ولی هنوز به آنها نپيوسته چه می گويی؟ وسلم 

 ن همراه با کسی است که دوستش می دارد.فرمود: انسا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
 

لّى النبیِّ عن عنه اللَّه رضی هُريرة وعن أبی  -376 لَّم عَلَيْـهِ اهللُ صـَ النَّـاسُ »  قـال: وسـَ

المِ إِذَا فَقهُـوامعَادِنُ کَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فی الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُ احُ . وَاألَرْوَمْ فـی اإلِسـْ

 م.رواه مسل« ، وَمَا تَنَاکَرَ مِنْهَا، اخْتَلَفَ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَجُنُودٌ مُجنَّدَةٌ، فَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -376

فرمود: مردم معادنی هستند مانند معـدن هـای طـال ونقـره،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

و ارواح ماننـد  .در اسالم اسـت، البتـه هرگـاه دانشـمند شـوندر جاهليت برترشان دبرترشان 

لشکرهای گرد آمده ايست، آنچه از آنها با هم شناخت حاصل نمايد، با هـم الفـت مـی گيـرد و 

 آنچه از آنها با هم شناخت حاصل نکند، با هم اختالف می کند.

نزدیکی و دوری در صفات است، زیرا ش: مراد از جنود مجنده، انواع مختلف است. و مراد به تعارف و تناکر 
هرگاه صفات و خصوصیات شخصی با انسان مخالف جل وه کن د، از او ب د م ی ب رد و مجه ول و ندی ده بواس طهء 
ناشناسی زشت پنداشته می شود، و این حدیث از جملهء تشبیه مجازی است، زیرا منک ر وناش ناخته را ب ه مجه ول 

کار. حدیث اشاره می کند که هرگاه در وجود خویش نفرتی نسبت به انس ان تشبیه نموده و مناسب را به معلوم و آش
 فاضل و صالح احساس کرد، الزم است از سبب آن کاوش و در ازالهء آن بکوشد، تا از حالت مذکور نجات یابد.

 

« بضم الهمزةِ وفـتح السـين المهملـة» ابْنُ جابِر وهو  قال:وعن أُسيْرِ بْنِ عَمْرٍو ويُ -372

أَفيُّکُمْ أُوَيْسُ بْنُ  م:کَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضی اللَّه عنه إِذا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدادُ أَهْلِ الْيمنِ سأَلَهُ قال:

مِـنْ  قـال: م،نَعَـ قال: ر؟أَنْتَ أُويْس بْنُ عامِ ه:حتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ رضی اللَّه عنه، فقال ل ر؟عَامِ

 قـال: م.نَعَـ قال: م؟فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِالَّ مَوْضعَ دِرْهَ ص،فکَانَ بِکَ بَرَ قال: م،نعَ قال: ن؟مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَ

 م.نَعَ قال: ة؟لَکَ والِدَ

يَأْتِی علَيْکُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مع »  ل:يقو وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسول سَمِعْتُ قال       

لَهُ وَالِدَةٌ هُـو بِهـا  م،فَبَرَأَ مِنْهُ إِالَّ مَوْضعَ دِرْهَ ص،ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ کَانَ بِهِ بر د،نِ مِنْ مُرَاأَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَ

 فَاسْتَغْفِرْ لی فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. «فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَکَ فَافْعَلْ  ه،برٌّ لَوْ أَقْسمَ على اللَّه ألَبَرَّ
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أَکُونُ فی غَبْراءِ  قال: ا؟أَال أَکْتُبُ لَکَ إِلى عَامِلهَ قال:الْکُوفَةَ ،  قال: د؟أَيْنَ تُرِي ر:فقال له عُمَ

 ی.النَّاسِ أَحبُّ إِلَ

 قـال:فَ س،فَسَألَهُ عَنْ أُوَيْـ ر،فَوافَقَ عُمَ م،فَلَمَّا کَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أشْرَافِهِ

يَـأتِی  » ل:، يقـو -صلى اهلل عليه وسـلم  -سَمِعْتُ رَسُول اهلل  قال: ع،البَيْتِ قَليلَ المَتَا تَرَکْتُهُ رَثَّ

مِنْـهُ إالَّ  کَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ ن،ثُمَّ مِنْ قَرَ د،عَلَيْکُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمْدَادٍ مِنْ أهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَا

 «فَافْعَـلْ ک،فَإنِ اسْتَطْعتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَ ه،الِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اهللِ ألَبَرَّلَهُ وَ م،مَوضِعَ دِرْهَ

 ر؟لَقِيتَ عُمَ قال: ی.فَاسْتَغْفِرْ ل ح،أنْتَ أحْدَثُ عَهْداً بسَفَرٍ صَالِ قال: ی.اسْتَغْفِرْ لِ قال:فَ ا،فَأتَى أُوَيْس

تَغْفَ م،نَعَــ قــال:  م.رواه مســل ه.فَــانْطَلَقَ عَلَــى وَجْهِــ س،فَفَطِــنَ لَــهُ النَّــا ه،رَ لَــفاســْ

 -: أنَّ أهْلَ الکُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَـرَ  -رضی اهلل عنه  -وفی رواية لمسلم أيضاً عن أُسَيْر بن جابر 

 ن؟هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَـرَنِيِّي ر:فَقَالَ عُمَ س،، وَفِيهمْ رَجُلٌ مِمَّنْ کَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْ -رضی اهلل عنه 

إنَّ رَجُالً يَـأتِيکُمْ  » قال:قَدْ  -صلى اهلل عليه وسلم  -إنَّ رَسُول اهلل  ر:فَقَالَ عم ل،فَجَاءَ ذلِکَ الرَّجُ

عَا اهلل تَعَـالَى ، فَأذْهَبَـهُ قَدْ کَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَ ه،الَ يَدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَ س،أُوَيْ ه:مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَ

 «فَلْيَسْتَغْفِرْ لَکُمْ م،فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْکُ م،إالَّ مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَ

ول اهلل صـلى اهلل عليـه  قال:،  -رضی اهلل عنه  -عن عمر  ه:وفی رواية لَ إنِّی سَمِعْتُ رَسـُ

فَلْيَسْتَغْفِرْ  ه،فَمُرُو ض،وَلَهُ وَالِدَةٌ وَکَانَ بِهِ بَيَا س،أُوَيْ ه:يُقَالُ لَ إنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ» ل:وسلم، يقو

 .«لَکُمْ
 

 از اسير بن عمرو که ابن جابر هم گفته می شد، روايت شده که گفت: -372

می رسيد از آنها می پرسيد که آيا اويس  اهلل عنه یعمر رضچون کمکهای مردم يمن به 

آمده و به  اهلل عنه یرضدر ميان شما وجود دارد؟ تا اينکه خود نزد اويس   عنهاهلل یرضبن عامر 

 او گفت که تو اويس بن عامری؟

 گفت: بلی.

 گفت: از قبيلهء مراد و بطن قرن؟

 گفت: بلی.

 گفت: در تو پيسی وجود داشت از آن شفا يافتی، مگر جای يک درهم؟

 گفت: بلی.
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 گفت: مادر داری؟

 گفت: بلی.

اويس بن عامر از قبيلـهء  :که می فرمود شنيدم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل گفت: از

مراد و شاخهء قرن با افراد کمکی يمن نزد شما می آيد، در وجـود او پيسـی بـود و از آن شـفا 

يافت، مگر جای يک درهم. او را مادريست که او در خدمتش مبالغه می کند، اگر به خـدا قسـم 

 فار کند، اين کار را بکن، پس بـرايمی گرداند. اگر توانستی که برايت استغاو را صادق م ،خورد

 به او گفت: کجا می روی؟ اهلل عنه یعمر رضاستغفار کن، او برايش استغفار کرد. 

 گفت: به کوفه.

 گفت: آيا برايت به والی آن نامه ننويسم؟

موسـم حـج فـرا  ندهسال آيگفت: اگر در ميان مردم گمنام باشم بمن بهتر است. چون 

 اهلل عنـه یعمـر رضـرسيد، مردی از اشراف شان به حج آمده با عمر رضی اهلل عنه روبرو شد. 

راجع به اويس از او پرسيد. او گفت: او را کم مايه و با خانهء محقـر و وسـائلی کهنـه در آنجـا 

 گذاشتم.

 فرمود: اويسنيدم که می ش اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: از  اهلل عنه یعمر رض

بن عامر با کمکهای مردم يمن که از قبيلهء مراد و شاخهء قرن است بر شما وارد می شـود، در 

وجودش پيسی بود و از آن شفا يافت، بجز جای يـک درهـم، و مـادری دارد کـه در خـدمت او 

تی نهايت درجه مبالغه می کند، اگر به خدا قسم خورد او را حتماً صادق می گرداند. اگـر توانسـ

آمـده گفـت: بـرايم  اهلل عنـه یرضکه برايت آمرزش طلبد، اين کار را بکن. آن مرد نزد اويس 

 استغفار کن.

. به من گفت: تو تازه از سفر نيکی آمده ای، تو برايم آمرزش بطلب اهلل عنه یرضاويس 

 را ديدی؟ اهلل عنه یعمر رضگفت: آيا 

 با خبر شدند و او از آن منطقه رفت. گفت: بلی و به او آمرزش طلبيد و مردم از حال او

عمـر و در روايتی از مسلم از اسيربن جابر آمده که: هيتتی از مردم کوفـه نـزد حضـرت 

عمر را تمسخر می نمود.  اهلل عنه یرضآمدند و در ميان شان مردی بود که اويس  اهلل عنه یرض

 گفت: آيا اينجا کدام کسی از قرنی ها وجود دارد؟ اهلل عنه یرض
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فرمـود: مـردی از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت:  اهلل عنه یعمر رضن مرد آمد، آ

يمن نزد شما می آيد که اويس نام دارد و بجز يک مادر کسـی از وی در يمـن نمـی مانـد. در 

وجودش پيسی بود که بدربار خداوند دعا نمود ومرضش را شفا داد، بجز موضع يـک دينـار يـا 

 شما وی را مالقات کند بايست برايتان او آمرزش طلبد.يک درهم و آنکه از 

روايت شده که گفت: من از  اهلل عنه یعمر رضو در روايتی از مسلم رحمه اهلل از حضرت 

شنيدم که می فرمود: بهترين تابعين مرديست، اويس نام کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 حتماً بگوئيد که برای تان آمرزش طلبد. مادری دارد و در تن او پيسی وجود دارد و او را
 

اسْتَأْذَنْتُ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی  قال:وعن عمرَ بنِ الخطاب رضی اللَّه عنه  -373

 ا.ا الـدُّنْيَفقال کَلِمَةً مَا يسُرُّنی أَنَّ لی بِهَ «ال تَنْسَنَا يا أَخَیَّ مِنْ دُعَائِکَ »  قال:و ی،العُمْرَةِ ، فَأَذِنَ ل

 « .أَشْرِکْنَا يَا أخَیَّ فی دُعَائِکَ »  قال:وفی روايةٍ 

  .  حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  قال:والترمذی و د،حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضازعمر  -373

 ليه وسلماهلل ع یآنحضرت صلبرای ادای عمره اجازت خواستم،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

بمن اجازت داده و فرمود: برادرکم، ما را از دعايت فراموش مکن. کلمه ای گفت که شاد نمی 

شوم، اگر در برابر آن به من دنيا داده شود. و در روايتی آمده که گفت: برادرکم ما را در دعای 

 خود شريک گردان.
 

صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم َيزُورُ قُبَاءَ رَاکِباً کَانَ النَّبِیُّ  قال:وعن ابن عُمرَ رضی اللَّه عنهما  -374

 ه.متفقٌ عليوَماشِياً، فَيُصلِّی فِيهِ َرکْعتَيْنِ 

کان النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يَأْتی مَْسجِدَ قُبَاءَ کُلَّ سْبتٍ رَاکِبًا وَمَاشِياً وکَانَ اْبنُ وفی روايةٍ : 

 يفعله.عُمَرَ 

 

 ن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت:از اب -374

 پياده و سواره به قبا آمده و در آن دو رکعت نماز می گزارد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

هر شنبه پياده و سواره به مسجد قباء تشريف  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی آمده که 

 جام می داد.می آورد، و ابن عمر رضی اهلل عنهما اين کار را ان
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ت دوستی برای خدا و تشويق بر آن و آگاه نمودن ليباب فض -41

شخص کسی را که دوستش ميدارد، اينکه وی را دوست می دارد، و آنچه 

 مخاطب بعد از خبر دادن او به وی ميگويد
 

الفتح:   ارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مََعهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّ قال اهلل تعالی: }

29 

الحشر:  وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ِمن قَبْلِهِمْ ُيحِبُّوَن مَنْ َهاجَرَ إِلَيْهِمْ{ و قال تعالی: }

9 
 

خداوند می فرمايد: محمد فرستادهء خداست و کسانيکه با وی اند بر کافران سخت گيـر 

 تا آخر سوره 29بان اند. فتح: و در ميان خويش مهر

و ميفرمايد: و نيز برای آنان است که قبل از هجـرت مدينـه را دار االسـالم قـرار داده و 

   9ر:ايمان آوردند دوست می دارند، آنانی را که بسوی شان هجرت کنند. حش
 

ثٌ مَنْ کُنَّ فِيـهِ ثَال»  قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -375

وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ ال يُحِبُّـهُ  ا،سِواهُم ا،أَنْ يَکُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّ ن:وَجَدَ بِهِنَّ حَالَوَةَ اإلِيَمَا

متفـقٌ  «مَا يَکْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فی النَّـارِ وَأَنْ يَکْرَه أَنْ يَعُودَ فی الکُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کَ ه،إِالَّ للَّ

 ه.علي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -375

هرگاه سه خصلت در شخص موجـود باشـد، لـذت و فرمود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

از همه کـس بـرای وی  اهلل عليه وسلم یصلشيرينی ايمان را در می يابد. اينکه خدا و رسولش 

باشد، و اينکه شخص را فقط برای خدا دوست بدارد، و اينکه زشت پندارد که به کفـر محبوبتر 

باز گردد، بعد از اينکه خدا او را از آن نجات داده است، چنانچه زشت می پنـدارد کـه در آتـش 

 انداخته شود.
 

عَةٌ يُظِلُّهُم سبْ»  قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عن عنه اللَّه رضی هريرة وعن أبی  -371

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعلَّـقٌ  ل،وَشَابٌ نَشَأَ فی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَج ل،إِمامٌ عادِ ه:اللَّه فی ظِلِّهِ يَوْمَ ال ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ
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 ل،امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَا ورَجُلٌ دَعَتْهُ ه،وَتَفَرَّقَا عَلَيْ ه،بِالمَسَاجِدِ ورَجاُلن تَحَابَّا فی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْ

وَرَجُـلٌ  ه،وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى ال تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُـ ه،إِنِّی أَخافُ اللَّ قال:ف

 ه.متفقٌ علي «ذَکَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 
 

 نه روايت است که:اهلل ع یاز ابو هريره رض -371

فرمود: هفت کس است کـه خداونـد آنـانرا در سـايه اش در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

روزی که سايهء جز سايه اش وجود ندارد، جای می دهد. زمامدار و رهبر دادگستر، و جوانی کـه 

ی در عبادت خدای عزوجل نشو و نما يافته، و مردی که دلش به مساجد پيوسته است، و دو مرد

که برای خدا با هم دوستی نموده و برای او از هم جدا نشدند، و مردی که زنی صاحب جمـال و 

زيبا از او طلب همبستری کرد و او گفت: من از خدا می ترسم، و مردی کـه پنهـانی صـدقه داد 

بنحوی که دست چپش از آنچه دست راستش انفاق کرده باخبر نشد، و مـردی کـه در تنهـائی 

 مود و اشک از چشمانش سرازير شد.خدا را ياد ن
 

إن اللَّه تعالى يقولُ يَوْمَ الْقِيَامةِ : »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -377

 م.رواه مسل« الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فی ظِلِّی يَومَ ال ظِلَّ إِالَّ ظِلِّی  ی؟أَيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَاللِ
 

 اهلل عنه روايت است که: یبو هريره رضاز ا -377

فرمود: خداوند تبارک و تعالی در روز قيامت می فرمايـد:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کجايند کسانی که در جالل من با هم دوستی کردند تا آنها را امـروز در سـايه ام، در روزی کـه 

 سايهء جز سايه ام وجود ندارد، جای دهم؟
 

ی بِيَـدِهِ ال تَـدْخُلُوا »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -378 وَالَّـذِی نَفْسـِ

یءٍ إِذَا فَعَلْتُمُـوه تَحَـابَبْتُ ا،وال تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّو ا،الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُو وا  م؟أَوَ ال أَدُلُّکُمْ عَلَى شـَ أَفْشـُ

 .مرواه مسل «السَّالمَ بينَکم 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -378

فرمود: سوگند به ذاتی که جـانم در دسـت اوسـت، بـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بهشت وارد نمی شويد، تا ايمان آوريد و مؤمن بشمار نمی رويد تا با هم دوستی کنيد. آيا شـما 
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با هم محبت و دوستی می نمائيد؟ سالم را  را به کاری راهنمائی نکنم که چون آن را عملی کنيد

 در ميان تان پخش کنيد.
 

أَنَّ رَجُالً زَار أَخاً لَهُ فی قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَد »  م:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ -379

رواه  «أَحَبَّـکَ کَمَـا أَحْبَبْتَـهُ فِيـهِ إِن اللَّه قَدْ »  ه:وذکر الحديث إلى قول «اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجتِهِ مَلَکاً 

 ه.وقد سبق بالبابِ قبل م.مسل
 

 روايت است که: اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه  یاز ابو هريره رض -379

مردی برادری را که در قريهء ديگر داشت ديدن نمود، خداوند در سـر راهـش ملکـی را 

به اين گفته: که همانا خداوند ترا دوست گرفته چنانچـه  قرار داد، و حديث را ذکر نمود تا رسيد

 او را برای خدا دوست گرفتی.
 

وعن البَرَاءِ بْنِ عَازبٍ رضی اللَّهُ عنهما عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنه قال فـی  -381

وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ  ه،مَنْ أَحَبَّهُمْ أحبَّه اللَّ ق،افِوَال يُبْغِضُهُمْ إِالَّ مُنَ ن،ال يُحِبُّهُمْ إِالَّ مُؤمِ»  ر:األَنْصَا

 ه.متفقٌ علي «اللَّه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -381

در مورد انصار رضوان اهلل عليهم اجمعين فرمود: دوست نمی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

توزی نمی کند، جز منافق، آنکه آنان را دوست بدارد خدا او  دارد آنان را مگر مؤمن و با آنها کينه

 را دوست می دارد و آنکه با آنان کينه توزی کند خدا با وی کينه توزی می نمايد.
 

قَـالَ  ل:سمِعتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقـو قال:وعن مُعَاذٍ رضی اللَّه عنه  -386

هَدَاءُ  ی،حَابُّونَ فی جَاللالمُتَ ل:اللَّهُ عَزَّ وَجَ رواه  .« لَهُـمْ مَنَـابِرُ مِـنْ نُـورٍ يَغْـبِطُهُمْ النَّبِيُّـونَ وَالشـُّ

 ح.حديثٌ حسنٌ صحي قال:الترمذی و
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز معاذ بن جبل  -386

: بـرای شنيدم که می فرمود: خداوند جل جالله فرمود اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

آنانی که در جالل من با هم مهر می ورزند،منبرهايی از نور است که پيامبران علـيهم السـالم و 

 شهداء بر آن غبطه می خورند.
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فَإِذَا فَتًـى بَـرَّاقُ  ق،دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْ قال:وعن أبی إِدريس الخَوالنیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ  -382

 ل:فَقِيـ ه،فَسَأَلْتُ عَنْ ه،وَصَدَرُوا عَنْ رَأْي ه،أَسْنَدُوهُ إِلَيْ ء،فَإِذَا اخْتَلَفُوا فی شَی ه،عالثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَ

بَقَنِی بِـالتَّهْجِي ت،هَجَّـرْ د،فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَـ ه،هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضی اللَّه عن  ر،فَوَجَدْتُـهُ قَـدْ سـَ

لَّمْتُ عَلَيْـ ه،ثُمَّ جِتْتُهُ مِنْ قِبَلِ وجْهِ ه،ظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صالتَفَانْتَ ی،ووَجَدْتُهُ يُصَلِّ  ت:ثُـمَّ قُلْـ ه،فَسـَ

 ی،فَأَخَـذَنی بِحَبْـوَةِ رِدَائـ ه،أَللَّـ ت:فَقُلْـ ه؟آللَّ قال:ف ه،أَللَّ ت:فَقُلْ ه؟آللَّ قال:فَ ه،وَاللَّهِ إِنِّی ألَحِبُّکَ للَّ

قالَ اللَّـهُ تعـالى »  ل:فَإِنِّی سَمِعْتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو ر،أَبْشِ قال:فَ ه،فَجَبذَنی إِلَيْ

حـديث  «وَالمُتَبـاذِلِينَ فـیَّ  ی،وَالمُتَزَاوِرِينَ فـ ی،والمُتَجالِسِينَ ف ی،وَجَبَتْ مَـحبَّتِی لِلْمُتَحَابِّينَ ف

 ح.حيصحيح رواه مالِکٌ فی المُوطَّإِ بإِسنادِهِ الصَّ
 

 از ابو ادريس خوالنی روايت شده که گفت: -382

به مسجد دمشق وارد شده و جوانی را ديدم که دندانهای سـفيد داشـت و مـردم بـا او 

بودند و چون در امری اختالف می کردند موضوع را به او محول نموده و رأيش را می پذيرفتنـد، 

است. چون فـردای  اهلل عنه یرضن جبل در باره اش پرسش نمودم، بمن گفته شد که او معاذ ب

آن روز رسيد رفته و ديدم که او از من زودتر آمده و نماز می گزارد. منتظر ماندم تـا نمـازش را 

قسم برای خدا دوستت مـی  اادا نمود و سپس از جلو نزدش آمده بر او سالم کرده و گفتم: بخد

 دارم.

 گفت: ترا بخدا؟

 گفتم: آری!

 گفت: ترا بخدا؟

پس از آن گوشهء ردای مرا گرفته بسويش کشيد و گفت: مژده باد ترا! مـن  : آری!گفتم

شنيدم که می فرمود: خداوند فرمود: واجب شد محبتم بـرای  اهلل عليه وسلم یصلاز رسول اهلل 

آنانی که برای من با هم دوستی نموده و بنشينند و بـه مالقـات همـديگر رونـد و بـه همـديگر 

 بخشش و بذل نمايند.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  -383 عن أبی کَريمةَ المِقْدَادِ بن مَعْدِ يکَرب رضی اللَّه عنه عـن النَّبِـیِّ صـَ

حـديثٌ  قـال:والترمـذی و د،رواه أبـو داو «فَلْيُخْبِرْه أَنَّهُ يُحِبُّهُ  ه،إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَا» وسَلَّم قال 

 حسنٌ.
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 اهلل عليـه وسـلم یپيـامبر صـلاز  اهلل عنه یرض از ابو کريمه مقداد بن معديکرب -383

روايت شده که فرمود: هرگاه شخصی برادرش را دوست می دارد، بايد وی را آگاه کند کـه وی 

 را دوست می دارد.
 

يَـا »: وسَلَّم، أَخَذَ بِيَدِهِ وقال ، أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِوعن مُعَاذٍ رضی اللَّه عنه -384

: اللَّهُـم أَعِنِّـی علـى فی دُبُرِ کُلِّ صالةٍ تَقُـولُ ، ثُمَّ أُوصِيکَ يَا مُعاذُ ال تَدَعنَّ، إِنِّی ألُحِبُّکَواللَّهِ مُعَاذُ

 ح.، رواه أبو داود والنسائی بإسناد صحيحديث صحيحٌ .«، وحُسنِ عِبَادتِکذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ
 

 :روايت است که اهلل عنه یرضاز معاذ بن جبل  -384

دست مرا گرفته و فرمود: ای معاذ بخدا من ترا دوسـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اللَّهُـم أَعِنِّـی » می دارم وسپس ترا توصيه می کنم که در پی هر نماز اين دعا را ترک مکن که: 

ه ياری خدايا مرا بر ياد و شکر عبادتت بوجهی پسنديد«. على ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ، وحُسنِ عِبَادتِک

 فرما!
 

 ه،فَمَـرَّ بِـ م،أَنَّ رَجُالً کَانَ عِنْدَ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،رضی اللَّه عن س،وعن أَن -385

 قـال: ال قال:«  ه؟أَأَعْلمتَ» م:فقال له النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ا،يا رسول اللَّهِ إِنِّی ألُحِبُّ هَذ قال:فَ

رواه أبـو داود بإِسـنادٍ  ه.أَحَبَّکَ الَّذِی أَحْببْتَنِی لَـ قال:ف ه،إِنِّی أُحِبُّکَ فی اللَّ قال:فَ ه،فَلَحِقَ «أَعْلِمْهُ»

 ح.صحي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -385

بود که مردی از کنارش گذشت و گفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشخصی در حضور 

 من اين شخص را دوست می دارم.  يه وسلم اهلل عل یرسول اهلل صل

 خبر ساختی؟با فرمود: آيا او را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 گفت: نه!

گفت: باخبرش ساز! آن شخص به تعقيب وی رفته او را دريافته و گفت: مـن تـرا بـرای 

 خدا دوست می دارم. آن مرد گفت: دوست بدارد ترا ذاتی که مرا برايش دوست می داری!
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بنده اش، و تشويق بر آراسته  با نشانه های دوستی خداوندباب  -47

 شدن به اين نشانه ها و تالش در بدست آوردن آن
 

قُْل إِن کُنُتمْ تُحِبُّوَن اللَّه فَاتَّبُِعونِی يُحْبِبْکُُم اللُّه وََيغْفِْر لَکُْم ذُُنوبَکُْم وَالّلهُ غَفُوٌر  قال تعالی: }

 36آل عمران:  رَّحِيمٌ{

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنکُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأِْتی اللّهُ بِقَوْمٍ ُيحِبُّهُْم  و قال تعالی: }

وْمَةَ آلئِمٍ لَ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلٍَّة عَلَى الُْمْؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَاِفرِينَ يُجَاهِدُونَ فِی سَبِيِل اللّهِ وَالَ يَخَاُفونَ 

 54المائدة:  ذَلِکَ َفضْلُ اللّهِ ُيؤْتِيِه َمن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{
 

بگو اگر خد را دوست می داريد پس  اهلل عليه وسلم یمحمد صلخداوند می فرمايد: ای 

ربان مرا پيروی کنيد، تا خداوند دوست بدارد شما را و گناهان تانرا بيامرزد و خدا آمرزندهء مه

 36است. آل عمران: 

خداوند می فرمايد: ای مؤمنان هر که از شما از دينش برگردد، پس خدا خواهد آورد 

گروهی را که آنان را دوست ميدارد و آنان نيز دوستش می دارند. متواضع اند بر مؤمنان، بر 

می هراسند. کافران درشت طبع اند، در راه خدا جهاد می نمايند و از مالمت مالمت کننده ها ن

 54اين بخشايش خدا است که هر که را خواهد می دهد و خدا جواد و دانا است. مائده: 
 

إِنَّ اللَّه »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -381

یءٍ أَحَـبَّ إِلَـیَّ مِمَّـا ومَا تَ ب،فقدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْ ا،مَنْ عادَى لیَ ولِيّ تعالى قال: قَرَّبَ إِلیَّ عَبْـدِی بِشـَ

مْعَهُ الَّـذِی  ه،فَإذَا أَحْببْتُـ ه،وَمَا يَزَالُ عَبْدِی يَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ ه،افْتَرَضْتُ عَلَيْ کُنْـتُ سـَ

أَلَنی  ا،طِشُ بِهَويَدَهُ الَّتی يبْ ه،وَبَصَرَهُ الَّذِی يُبْصِرُ بِ ه،يَسْمَعُ بِ ی بِهـا وإنْ سـَ وَرجْلَـهُ الَّتـی يَمْشـِ

 ی.رواه البخار «وَلَتِنْ اسْتَعَاذَنِی ألُعِيذَنَّهُ  ه،أَعْطَيْتُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -381

فرمود: خداونـد فرمـود: آنکـه بـا دوسـتی از دوسـتانم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

با او اعالن جنگ کرده ام، و نزديکی نمی جويد به من بنده ام به چيزی که دوست دشمنی کند، 

داشتنی تر برايم باشد از آنچه که بر وی فرض ساخته ام، و هميشه بنده ام بوسيلهء نوافـل بـه 

شنوائی او مـی شـوم  ،من نزديکی می جويد تا اينکه دوستش می دارم و چون دوستش داشتم
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ش که به آن می بيند و دستی که با آن چنگ می زند و پايش کـه بـا که بدان می شنود و چشم

آن می رود و اگر از من درخواست کند به وی می دهم، و اگر از من پناه جويد، به وی پنـاه مـی 

 دهم.

ل در ه ر دو قس مت ف ش: امر به فرائض قطعی است و با ترک آن شخص مجازات م ی ش ود، بخ الف ن
فرض اشتراک دارد از این رو فرائض کاملتر است و از ای ن جه ت اس ت ک ه ادای  مذکور هر چند درحصول ثواب با

 فریضه نزد باریتعالی محبوبتر است.

ل مانند فرع و بناء، در ادای فرائض اجابت امر و احترام او و بزرگداش ت ففرض مانند اصل و اساس است و ن
و بندگیست، و تقرب بدان بزرگترین اعمال بشمار  او با انقیاد بوی و اظهار عظمت ربوبیت و ذل و بیچارگی عبودیت

 می رود.

 و آنکه فرائض را ادا می کند، آنرا احیاناً از ترس مجازات خداوندی انجام می دهد.

و نفل گزار آنرا فقط برای برگزیدن خدمت انجام می دهد و در نتیجه به محبت ی ج زا داده م ی ش ود ک ه 
 رب می جوید.نهایت کسی است که با خدمت مولی بوی تق

و علمای معتبر اتفاق کرده اندکه این مجاز  و کنایه است از نصرت و ی اری بن ده و تأیی د و ی اریش حت ی 
 گوئی او تعالی خود را به مرتبهء آالتی که بنده از آن کمک می گیرد، قرار می دهد.

 

نَـادَى  د،للَّـهُ تعـالى العَبْـإِذَا أَحَـبَّ ا » قال: ، وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -387

إِنَّ اللَّـه يُحِـبُّ  ء:فَيُنَادى فی أَهْلِ السَّمَا ل،فَيُحبُّهُ جِبْري ه،فَأَحْبِبْ ا،إِنَّ اللَّه تعالى يُحِبُّ فاُلن ل:جِبْري

 ليه.متفقٌ ع «ثُمَّ يُوْضَعُ له القَبُولُ فی األَرْضِ  ء،فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَا ه،فَأَحِبو ا،فاُلن

إِنَّ اللَّه تعالى إِذا أَحبَّ عبْداً دَعا »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ م:وفی رواية لمسل

إِنَّ اللَّه يُحِـبُّ  ل:فَيَقُو ء،ثُمَّ يُنَادِی فی السَّما ل،فَيُحِبُّهُ جِبْري ه،إِنِّی أُحِبُّ فاُلناً فَأَحْبِبْ قال:ف ل،جِبْري

 ل،وإِذا أَبْغَضَ عَبـداً دَعـا جِبْريـ ض،فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ فی األَرْ حِبُّوهُفَأَ ا،فاُلن

 ا،إِنَّ اللَّه يُبْغِضُ فاُلن ء:ثُمَّ يُنَادِی فی أَهْلِ السَّما ل،فَيُبْغِضُهُ جِبْري ه،فَأَبْغِضْ ا،إِنِّی أُبْغِضُ فاُلن ل:فَيَقو

 « .فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّماءِ ثُمَّ تُوضَعُ له البَغْضَاءُ فی األَرْضِ  ه،وفَأَبْغِضُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -388

فرمود: هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد به جبرئيل عليه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

دارد، تو هـم او را دوسـت بـدار، جبرئيـل السالم اعالن می کند که خداوند فالنی را دوست می 

عليه السالم او را دوست داشته و در اهل آسمان اعالن می کند که خداوند فالنی را دوست مـی 
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دارد، شما هم وی را دوست بداريد، واهل آسمان وی را دوست می دارنـد و سـپس بـرايش در 

 زمين قبول نهاده می شود.

هرگاه خداونـد  فرمود: اهلل عليه وسلم  یول اهلل صلرسو روايت مسلم رحمه اهلل آمده که: 

بنده ای را دوست بدارد، جبرئيل را خواسته و می گويد: من فالنی را دوست می دارم تو هم وی 

را دوست بدار. جبرئيل عليه السالم او را دوست داشته در آسمان اعـالن نمـوده و مـی گويـد: 

او را دوست می دارند. سـپس  هت بداريد! و همخداوند فالنی را دوست می دارد پس او را دوس

 برای او در زمين قبول نهاده می شود.

و هرگاه از بنده ای بد برد، جبرئيل عليه السالم را خواسته و می گويد: مـن از فالنـی بـد 

می برم، تو هم از وی بد بر. جبرئيل عليه السالم از وی بد برده و در اهل آسمان ندا می کند کـه 

فالنی بد می برد شما هم از وی بد بريد و سپس در زمين بغض او در دلها جاگير مـی  خداوند از

 شود.
 

بعَثَ رَجُـالً عَلَـى  م،أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ا،وعن عائشةَ رضی اللَّهُ عنه -388

ذَکَروا ذلـکَ  ا،فَلَمَّا رَجَعُو وَ اللَّهُ أَحَدٌ {قُلْ هُ فَيخْتِمُ بــ } م،سرِيَّةٍ ، فَکَانَ يَقْرأُ ألَصْحابِهِ فی صالتِهِ

أَلوه، فَقَـالَ « ک؟سَلُوهُ ألِیِّ شَیءٍ يَصْنَعُ ذل»  قال:ف م،لرسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ألنَّهَـا  :فَسـَ

لَّم: فقال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، ن،صِفَةُ الرَّحْمَ أَخْبِـرُوهُ أَنَّ اللَّـه »  عَلَيْـهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي «تعالى يُحبُّهُ 
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز عايشه  -388

مردی را بـه فرمانـدهی سـريه ای فرسـتاد. وی بـرای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بازگشـتند ايـن موضـوع را بـرای  را می خواند و چونقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.. دوستانش در نماز شان 

 ياد آوری کردند. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فرمود: از وی بپرسيد که چرا اين کار را می نمود؟  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

آنان از وی سؤال کردند، او گفت: چون آن صفت رحمان است دوست می دارم کـه آن را 

 بخوانم.

 فرمود: او را آگاه کنيد که خداوند وی را دوست می دارد. لم اهلل عليه وس یرسول اهلل صل
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 بيم دادن از آزار نيکو کاران و بينوايان و مساکينباب  -48

 

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ِبغَيْرِ مَا اکَْتسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً  قال اهلل تعالی: }

 58األحزاب:  يناً{وَإِثْماً مُّبِ

 61 – 9الضحى:  {61{ وَأَمَّا السَّائِلَ َفلَا تَنْهَرْ}9فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: و آنانکه مردان و زنان مسلمان را به غير گناهی که بعمل آورده 

 58برداشته اند. احزاب: بهتان و گناه ظاهری را  رباشند، می رنجانند، هر آينه با

 – 9و هم می فرمايد: اما يتيم را پس ستم مکن و اما بر سائل پس بانگ مزن. ضحی: 

61  
 

 :فکثيرة مِنْهَا ديث،األحا وأما

 فَقَدْ آذَنْتُهُمَنْ عَادَى لِی وَليّاً » ا:حديث أَبی هريرة رضی اهلل عنه فی الباب قبل هَذَ

 «.بِالحَْربِ

أَبی وقاص رضی اهلل عنه السابق فی باب مالطفة اليتيم، وقوله سعد بن  ومنها حديث

 «لَتِنْ کُنْتَ أْغَضبْتَهُمْ لَقَدْ أغْضَْبتَ رَبَّکَ  ر،َيا أَبَا بَکْ» م:صلى اهلل عليه وسل
 

مَْن عَادَى لِی » اهلل عنه یرضاحاديث در اين مورد زياد است، از جمله حديث ابی هريره 

 است که در باب گذشته آمد. ،«بِالحَْربِ وَليّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ

است که در باب مالطفت يتيم  اهلل عنه یرضو از جمله حديث سعد بن ابی وقاص  

يَا أَبَا بَکْر، لَتِنْ کُْنتَ »که فرمود:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگذشت و اين فرمودهء 

 است. «أغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أْغضَبْتَ َربَّکَ
 

»  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:جُنَدَبِ بنِ عبد اللَّه رضی اللَّه عنه  وعن -389

فَإِنَّهُ مَـنْ يَطْلُبْـهُ مِـنْ  ء،فَال يَطْلُبَنَّکُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَی ه،فَهُوَ فی ذِمَّةِ اللَّ ح،مَنْ صَلَّى صَالَةَ الصُّبْ

 م.رواه مسل« ثُمَّ يَکُبُّهُ عَلى وَجْهِهِ فی نَارِ جَهَنَّمَ  ه،کْيُدْرِ ء،ذِمَّتِهِ بِشَی
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جندب بن عبد اهلل  -389
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فرمود: آنکه نماز صبح را بگـزارد در عهـد و ذمـهء خـدا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خداوند کسـی را از چيـزی از است و هر گز طلب نکند شما را خداوند به چيزی از عهدش، زيرا 

عهد خويش مورد سؤال قرار نمی دهد، جز اينکه او را دريافته و او را بر رويش در آتش جهـنم 

 می اندازد.

 

در اينکه اجرای احکام بر مردم، حسب ظاهر است و اسرار و  باب -49

 نهان شان با خدا است
 

 5التوبة: َة وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ{ فَإِن تَاُبواْ وَأَقَامُواْ الصَّالَقال اهلل تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشته، زکات را دادند، پس از آنان 

 5دست برداريد. توبه: 
 

رْتُ أُمِـ»  قـال:أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ا،وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهم -391

الةَ ، وَيُؤتـوا  ه،وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّ ه،أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ ال إِلهَ إِالَّ اللَّ ويُقِيمُوا الصـَّ

ال ک،الزَّکاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذل لـى اللَّـه وحِسـابُهُمْ عَ م،عَصمُوا مِنِّی دِماءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِالَّ بِحَقِّ اإلِسـْ

 ه.متفقٌ علي« تعالى 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما مرويست که: -391

م با مردم بجنگم تا شهادت دهند کـه رفرمود: دستور دا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

معبود برحقی جز يک خدا نيست، و محمد رسول خدا است، و بر پا دارند نماز را، و بدهند زکات 

را نمودند، حفظ نموده اند از من خونها و مالهايشان را مگر به حـق اسـالم، و را. هرگاه اين کار 

 حساب )نهان( شان با خداوند تعالی است.

ش: این حدیث دلیل است بر اینکه قبول اعمال بحسب ظاهر بوده و حکم بحسب ظاهر صورت م ی گی رد 
اهل بدعت که به توحید اقرار داشته باش ند و  و اینکه در قبول ایمان اعتقاد قطعی کفایت می کند و همانگونه تکفیر

 به قوانین خدا هم متمسک، جواز ندارد.
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لّى  قال: ه،رضی اللَّه عن م،وعن أبی عبدِ اللَّه طَارِقِ بن أُشَيْ -396 سمعتُ رسـولَ اللَّـه صـَ

 ه،وَکَفَرَ بِمـا يُعْبَـدُ مِـنْ دُونِ اللَّـ ه،مَنْ قال ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ محمدا رسولُ اللَّ»  ل:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو

 .رواه مسلم «حَرُمَ مالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسابُهُ على اللَّه تعالى 
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز ابی عبد اهلل طارق بن اشيم  -396

شنيدم که می فرمود: آنکه بگويد ال اله اال اهلل، و کـافر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

به آنچه جز خدا پرستش می شود، مال و خونش حرام می شود و حسـاب  )بـاطن او( بـا  شود

 خداست.
 

لّى اهللُ  قال: ه،رضی اللَّه عن د،وعن أبی مَعْبدٍ المقْدَادِ بنِ األَسْوَ -392 قلت لرِسُولِ اللَّه صـَ

فَقَطَعهَا ثُمَّ الذَ  ف،فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَیَّ بِالسَّيْ ا،لْنَفَاقْتَتَ ر،أَرَأَيْتَ إِنْ لَقيتُ رَجُالً مِنَ الکُفَّا م:عَلَيْهِ وسَلَّ

، فَقُلْـتُ يـا « ال تَقْتُلْهُ »  قال:فَ ا؟أَأَقْتُلُهُ يا رسولَ اللَّه بَعْدَ أَنْ قَالَه ه،أَسْلَمْتُ للَّ قال:مِنِّی بِشَجَرَةٍ ، ف

فَإِنَّـهُ  ه،فِـإِنْ قَتَلْتَـ ه،ال تَقْتُلْـ»  قـال:ف ا؟قَطعَهـ ثُمَّ قال ذلکَ بَعْدَما ی،رسُولَ اللَّهِ قطعَ إِحدَى يَدَ

 متفقٌ عليه. «وَإِنَّکَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ کَلِمَتَهُ التی قال ه.بِمنَزِلَتِکَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو معبد مقداد بن اسود  -392

گفتم: آگاهم کن هرگاه با مرد کافری روبرگـردم و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبرای 

با هم بجنگيم و يکی از دستهايم را به شمشير قطع کند، سپس از ترسم به درختی پناه بـرده و 

 بگويد: به خدا اسالم آوردم، آيا او را بعد از اين گفته اش بکشم؟

 فرمود: او را مکش.

او يک دستم را بريـده و بعـد از بريـدن آن  عليه وسلم  اهلل یرسول اهلل صلباز گفتم: يا 

 اين سخن را گفته است.

فرمود: او را مکش، زيرا اگر وی را بقتل رسانی او به مانند تست، قبل از آنکه او را بکشی 

 و تو مثل او هستی، قبل از اينکه سخنی را که گفته است به زبان آورده باشد.
 

لَّم  قال: ا،ضی اللَّه عنهمر د،وعن أُسامةَ بنِ زَيْ -393 بعثَنَا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

ارِ رَجُـالً مِـنهُمْ  م،إلى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَصَبَّحْنا الْقَوْمَ عَلى مِياهِه وَلحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ األَنْصـَ

فَلَمَّـا قَـدِمْنَا  ه،وَطَعَنْتُهُ بِرْمِحِـی حَتَّـى قَتَلْتُـ ی،نْهُ األَنْصارِفَکَفَّ عَ ه،ال إِلهِ إالَّ اللَّ قال:فَلَمَّا غَشِيناهُ 
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ال إِلـهَ إاِلَّ  قـال:يا أُسامةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما »  ی:فقال ل م،المَدينَةَ ، بلَغَ ذلِکَ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فَمـا زَالَ « أَقًتَلْتَهُ بَعْدَ مَـا قَـالَ ال إِلـهَ إاِلَّ اللَّـهُ؟،»  قال:فَ ا،تَعَوِّذيا رسولَ اللَّه إِنَّمَا کَانَ مُ ت:قل ه؟اللَّ

 ه.متـفقٌ علي م.يُکَرِّرُهَا عَلَیَّ حَتَّى تَمنَّيْتُ أَنِّی لَمْ أَکُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِکَ الْيَوْ

يـا  ت:قلـ ،ه؟ال إِلهَ إاِلَّ اللَّهُ وَقَتَلْتَ قال:أَ»  م:وفی روايةٍ : فَقالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فَمَا  «أَفَال شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ ال؟،»  قال: ح،إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَ السِّال ه،رسولَ اللَّ

 ذ.زَالَ يُکَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّی أَسْلَمْتُ يَؤْمت
 

 از اسامه بن زيد رضی اهلل عنهما مرويست که گفت: -393

ما را به منطقهء حرقـه از قبيلـهء جهينـه فرسـتاد، و مـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

سپيده دم مردم را در سر آبهای شان يافتيم. من و مردی از انصار يکی از آنان را تعقيب کرديم 

هلل، انصاری خود را از او بازداشت و من او را به نيـزه زده و چون به وی رسيديم گفت: ال اله اال ا

رسيده و به مـن فرمـود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلکشتم و چون به مدينه رسيديم اين خبر به 

 آيا بعد از آنکه ال اله اال اهلل گفت، وی را کشتی؟

 او پناه جوينده بود.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: يا 

مود: آيا او را بعد از آنکه ال اله اال اهلل گفت، کشـتی؟ و ايـن سـخن را بـه انـدازهء باز فر

 تکرار فرمود که آرزو کردم کاش پيش از اين روز مسلمان نشده بودم.

فرمود: آيا ال اله اال اهلل گفـت، و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که باز 

 او را کشتی؟

 از بيم اسلحه اين کلمه را گفت. اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهللگفتم: يا 

فرمود: آيا دلش را شق کردی تا بدانی از اين سبب آنرا گفته يا نـه؟ و بـه انـدازهء ايـن 

 سخن را تکرار نمود که آرزو کردم کاش در آن روز اسالم می آوردم.
 

اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بعـثَ أَنَّ رسولَ  ه،رضی اللَّه عن ه،وعن جُنْدبِ بنِ عبد اللَّ -394

اءَ أَنْ  ا،وَأَنَّهُمْ الْتَقَوْ ن،بعْثاً مِنَ المُسْلِمِينَ إِلى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِکِي رِکِينَ إِذا شـَ فَکَانَ رَجُلٌ مِنَ المُشـْ

وَکُنَّـا نَتَحَـدَّثُ  ه،المُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَوَأَنَّ رَجاُلً مِنَ  ه،يَقْصِدَ إِلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَ

فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلى رسـول اللَّـه  ه،فقَتَلَ ه،ال إِله إِالَّ اللَّ قال: ف،أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلمَّا رَفَعَ عليه السَّيْ

لِمَ »  قال:ف ه،فَدَعَاهُ فَسَأَلَ ع،خَبَر الرَّجُلِ کَيْفَ صنَ حَتَّى أَخْبَرَهُ ه،وأَخْبَرَ ه،فَسَأَلَ م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ



 277 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

وقَتلَ فاُلناً وفاُلناً وسَمَّى له نَفـراً وإِنِّـی حَمَلـتْ  ن،يا رسولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فی المُسْلِمِي فَقَالَ: « ه؟قَتَلْتَ

 قـال: « ه؟أَقَتَلْتَـ»  م:ولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّقال رس ه.ال إِله إِالَّ اللَّ قال:فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ  ه،عَلَيْ

تَغْفِرْ لـ قَال « ة؟إِذا جاءَت يوْمَ القيامَ ه،فَکيْفَ تَصْنَعُ بال إِله إِالَّ اللَّ»  قال: م،نَع  ی.يا رسولَ اللَّه اسـْ

کيـفَ »  ل:فَجَعَلَ ال يَزيدُ عَلى أَنْ يَقُو « ة؟وکيفْ تَصْنَعُ بِال إِله إِالَّ اللَّهُ، إِذا جاءَت يَوْمَ القِيامَ»  قال:

 م.رواه مسل «تَصْنَعُ بِال إِلهَ إاِلَّ اللَّهُ إذا جاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ 
 

 مريست که: اهلل عنه یرضاز جندب بن عبد اهلل  -394

لشکری از مسلمين را بسوی قومی از مشرکين فرسـتاد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

لمانان را نها با هم روبرو گشتند، در ميان مشرکين مردی بود که چون خواستی يکـی از مسـو آ

بکشد بر او حمله ور شده او را بقتل ميرساند و مردی از مسلمين وی را تعقيب نمود و ما با خـود 

 است و چون شمشير را بر او بلند کرد ال اله اال اهلل اهلل عنه یرضمی گفتيم که او اسامه بن زيد 

رسـيد و  اهلل عليـه وسـلم یآنحضرت صـلگفت، و وی را بقتل رسانيد. مژده رسان فتح خدمت 

از وی پرسش نمود، و آن مرد نيز ايشان را از آن آگاه نمـود، تـا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

وی را خواسته و پرسيد که چرا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاينکه موضوع آن مرد را ياد نمود. 

 ا کشتی؟او ر

او دل مسلمين را دردمند سـاخته و فـالن و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلوی گفت: يا 

فالنی را کشت و چند نفر را برايش نام برد و من هم بر وی حمله ور شدم و چـون شمشـير را 

 ديد ال اله اال اهلل گفت.

 فرمود: آيا وی را کشتی؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گفت: آری!

اهلل  یپيـامبر صـلفرمود: اگر ال اله اال اهلل در روز قيامت بيايد، با وی چه خواهی کـرد؟ و 

بر اين نمی افزود و تکرار می کرد که اگر ال اله اال اهلل در روز قيامت بيايد با آن چـه  عليه وسلم

 خواهی کرد؟
 

رضی اللَّـه عنـه  ب،خَطَّاسمِعْتُ عُمَر بْنَ ال قال:وعن عبدِ اللَّه بنِ عتبة بن مسعودٍ  -395

وإِنَّ الوَحْیَ قَـدِ  م،إِنَّ نَاساً کَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوَحْی فی عَهْدِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ» يقولُ: 

وقرَّبناه وَلَيْس لنَـا  ه،مَّنَّاأَ ا،فَمَنْ أَظْهَرَ لَنا خَيْر م،انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَأْخُذُکُمُ اآلنَ بِما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِکُ
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وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وإِنْ قـال  ه،لَمْ نأْمنْ ا،ومَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوء ه،اللَّهُ يُحاسِبُهُ فی سرِيرَتِ ء،مِنْ سَريرَتِهِ شی

 ی.رواه البخار «إِنَّ سَرِيرَتَه حَسنَةٌ 
 

 که گفت: روايت شده اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن عتبه بن مسعود  -395

شنيدم که می گفت: عدهء از مردم در زمان رسـول اهلل  اهلل عنه یرضاز عمر بن الخطاب 

به وحی گرفته می شدند و وحی اکنون قطع گرديده است. و امروز ما شـما  اهلل عليه وسلم یصل

را به اعمال ظاهری تان مؤاخذه می کنيم، پس از آنکه برای ما خير را ظاهر سـازد، وی را امـان 

داده و به خود نزديک می سازيم، و ما را بـه بـاطن او کـاری نيسـت، و خداونـد او را در مـورد 

نهانش محاسبه می کند، آنکه برای ما بدی را ظاهر سازد، او را امان نمی دهيم و او را راسـتگو 

 هم نمی شماريم، اگر چه بگويد که باطن او نيک است.
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 باب ترس و بيم از خداوند بزرگ -51
 

 40البقرة:  وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ{ اهلل تعالی: } قال

 62البروج:  و قال تعالی: }إِنَّ بَْطشَ رَبِّکَ لَشَدِيدٌ{

{ 612و قال تعالی: } وَکَذَِلَک أَخْذُ َربَِّک إِذَا أَخَذَ الُْقَرى وَهَِی ظَالِمَةٌ ِإنَّ أَخْذَُه أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

{ 613خَافَ عَذَابَ اآلخَِرةِ ذَِلکَ َيوْمٌ مَّْجمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِکَ َيوْمٌ مَّشْهُوٌد}إِنَّ فِی ذَلَِک آلَيةً لِّمَنْ 

{ 615{ يَوْمَ يَأْتِ الَ تَکَلَُّم نَفْسٌ إِالَّ بِإِذِْنهِ فَِمنْهُمْ شَقِیٌّ وََسعِيدٌ}614وَمَا نُؤَخِّرُُه إِالَّ لِأَجَلٍ مَّعُْدودٍ}

 611 – 612هود:  {611واْ فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيٌر وَشَهِيقٌ}فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُ

{ لِکُلِّ 31{ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ}35{ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ}34و قال تعالی: } يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ}

 37 – 34عبس:  {37امْرِ ٍ مِّنْهُْم يَوْمَتِذٍ شَْأٌن يُغْنِيهِ}

{ يَوْمَ َترَوْنَهَا 6تعالی: } يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ َشیْءٌ عَِظيمٌ} و قال

تَذَْهلُ کُلُّ ُمرْضَِعةٍ َعمَّا أَرَْضعَْت وََتضَُع ُکلُّ َذاتِ َحمٍْل حَمْلَهَا وََترَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا ُهم 

 2 – 6الحج:  {2ذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}بِسُکَارَى وَلَکِنَّ عَ

 41الرحمن:   و قال تعالی: } وَلِمَنْ َخافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ{

{ قَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِی أَْهلِنَا 25و قال تعالی: } وَأَقْبَلَ بَعْضُُهمْ عََلى َبعْضٍ يََتسَاءلُونَ}

{ إِنَّا کُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ ُهوَ الْبَرُّ 27نَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ}{ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَي21ْمُشْفِقِينَ}

 28 – 25الطور:  {28الرَّحِيمُ}
 

 41خداوند می فرمايد: و از من بترسيد. بقره: 

 62و ميفرمايد: هر آينه گرفتن پروردگارت سخت است. بروج: 

پروردگارت، چون بخواهد ديار ستمکاران را  و ميفرمايد: و همچنين است سختگيری

ويران کند که انتقام خدا بسيار دردناک و دشوار است. هر آينه در اين سخن نشانه ايست آنکه 

را که از عذاب آخرت ترسيده باشد، و آن روز روزيست که مردم جمع کرده شوند، و روزيست 

ز تا مدتی معين، که در آن روز هيچکس که در آن همه حاضر شوند، و آنرا بتأخير نمی اندازيم ج

اال به امر حق سخن نگويد، بعضی شان بدبخت باشند و بعضی نيکبخت، پس آنانکه بدبخت 

  611 – 612شدند در آتش باشند و در آنجا آه و نالهء حسرت کنند. هود: 
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 28و ميفرمايد: و خداوند شما را از خويشتن بيم می دهد. آل عمران: 

يکه مرد از برادر و مادر و پدر و زن و فرزندان خود بگريزد و برای هر و ميفرمايد: روز

 - 34کدام شان در آن روز گرفتاری ايست که او را از توجه بکاری ديگر باز می دارد. عبس: 

47  

و ميفرمايد: ای مردم از پروردگار خويش بترسيد، هر آيينه زلزلهء قيامت چيز بزرگی 

د غافل شود، هر شير دهنده از طفلی که شير می دهدش، و هر زن يبيناست، آن روزيکه آنرا به 

باردار بار شکم خود را بنهد، و مردم را مست شده بينی حال آنکه مست نيستند اما عذاب، خدا 

  2 – 6سخت است. حج: 

و ميفرمايد: و برای آنکه از ايستادن بحضور پروردگارش ترسيده دو بوستان است. 

  41رحمن: 

مايد: و در بهشت آنها با هم رودر رو صحبت کرده و از يکديگر پرسش می و هم می فر

کنند و با هم گويند که ما از پيش در ميان قبيله و خانوادهء خويش خدا ترس بوديم، خداوند هم 

خدا  "در دنيا"بر ما منت نهاده و ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت، زيرا ما پيش از اين 

  28 – 25رديم که او خود بسيار نيکخواه و مهربان است. طور: را بحقيقت پرستش ک
 

 وَاآليات فی الباب کثيرة جداً معلومات والغرض اإلشارة إَِلى بعضها وقد حصل:
 

 اما احاديث درين مورد زياد است که ما گوشه ای از آن را می آوريم.
 

لَّحدثنا رسولُ اللَّه  قال: ه،رضی اللَّه عن د،عن ابنِ مسعو -391 وهـو  م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

إِنَّ أَحَدَکُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فی بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَکُونُ عَلَقَةً مِثْلَ »  ق:الصَّادِقُ المصدو

بِکَتْـبِ  ت:وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کَلِما ح،وفَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّ ک،ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَ ک،ثُمَّ يَکُونُ مُضْغَةً مثْلَ ذلِ ک،ذلِ

فَوَ الَّذِی ال إِله غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى  د.وَشَقیٌّ أَوْ سعِي ه،وَعمَلِ ه،رِزقِةِ ، وَأَجلِ

وَإِنَّ أَحَـدَکُمْ  ا،فَيَـدْخُلُهَ ر،فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَّا ب،فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الْکِتا ع،مَا يَکُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إاِلَّ ذِرا

فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْکِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَـلِ أَهْـلِ  ع،لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَکُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِالَّ ذِرَا

 ه.يمتفقٌ عل «الجَنَّةِ فَیََِدْخُلُهَا 
 

 روايت است که فرمود: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -391
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برای ما سخن گفت کـه او صـادق و مصـدوق اسـت و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فرمود: آفرينش يکی از شما در شکم مادر برای چهل روز بصورت نطفه جمع می شود، وبعـد از 

دت هم مضغه )گوشت پـاره( اسـت، آن مثل آن همين مدت علقه )خون بسته(  است و همين م

سپس ملک فرستاده شده و در وی روح می دمد و به چهار چيز دستور داده می شود، به نوشتن 

روزی اش، اجلش و عملش و اينکه نيکبخت است يا بدبخت. پس سوگند به خدايی که معبـود 

يـان او و بر حقی بجز او نيست، همانا يکی از شما عمل اهل بهشت را انجـام مـی دهـد کـه م

بهشت جز گزی نمی ماند، ولی نوشته )لوح محفوظ( بر وی سبقت می جويـد و وی عمـل اهـل 

دوزخ را انجام داده به دوزخ داخل می گردد. و همانا يکی از شما عمل اهل دوزخ را انجـام مـی 

دهد که ميان او و دوزخ جز گزی نمی ماند، ولی کتاب )لوح محفظ( بر وی سـبقت جسـته و وی 

 ل بهشت را انجام داده و به آن داخل می گردد.عمل اه
 

بْعُونَ »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -397 يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَتِذٍ لَهَا سـَ

 م.رواه مسل «مَعَ کُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ يَجُرُّونَهَا  م،أَلْفَ زِمَا
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضود از ابن مسع -397

فرمود: در روز قيامت دوزخ آورده مـی شـود، در حاليکـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 هفتاد هزار مهار دارد و با هر مهاری هفتاد هزار ملک است که آنرا می کشند.

ت و منته ای یا بر سبیل مثال است بواسطهء عظم ش: این در روز قیامت است، و زمام یا برحقیقت آنست 
 بزرگی آن بنحوی که در آوردن آن به این زمام ها نیاز است.

 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ا،رضی اللَّه عنهم ر،وعن النُّعْمَانِ بنِ بَشِي -398 سمِعتُ رسول اللَّه صـَ

فـی أَخْمَـصِ قَدميْـهِ جمْرَتَـانِ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيامَة لَرَجُلٌ يُوضَعُ » يقول:  م،وسَلَّ

 ه.متفق علي «وَإِنَّه ألَهْونُهُمْ عذَاباً  ا،يغْلی مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَا يَرى أَنَّ أَحداً أَشَدُّ مِنْه عَذَاب
 

 هما روايت است که گفت:اهلل عن یرضاز نعمان بن بشير  -398

انترين اهـل دوزخ از روی شنيدم که می فرمـود: آسـ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

عذاب مردی است که دوپاره آتش در تهيگاه قدمش نهاده مـی شـود کـه از آن دمـاغش مـی 

جوشد، وی گمان نمی کند، شخصی وجود داشته باشد که عـذابش از او سـخت تـر باشـد، در 

 حاليکه عذاب او از همه آسانتر است.
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لَّم أَن ن ه،رضی اللَّه عن ب،وعن سمُرةَ بنِ جُنْد -399 »  قـال:بیَّ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ه،وَمِنْهُمْ منْ تَأْخُـذُهُ إِلـى حُجْزتِـ ه،ومِنْهُمْ منْ تأْخُذُهُ إِلى رُکْبَتَيْ ه،مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذهُ النَّارُ إِلى کَعْبَي

 م.رواه مسل «وِمِنْهُمْ منْ تَأْخُذُهُ إِلى تَرْقُوَتِهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضب از سمره بن جند -399

فرمود: آتش تا شتالنگ )قوزک پا( های بعضی ايشان است و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 برخی را آتش تا زانوانش ميرسد و برخی را آتش تا کمربند شان می باشد.
 

لَّم  -411 يَقُـومُ »  ل:قـاوعن ابنِ عمر رضی اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 متفقٌ عليه. «النَّاسُ لِرَبِّ العالمِينَ حَتَّى يَغِيب أَحدُهُمْ فی رَشْحِهِ إِلى أَنْصَافِ أُذُنَيه 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -411

فرمود: مردم در پيشگاه پروردگار از قبور شـان بـر مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 در عرقش تا نيمهء گوشهايش غرق می شود.خيزند تا که شخص 
 

خُطْبَـةً مـا  م،خَطَبَنَا رَسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ه،رضی اللَّه عن س،وعن أَن -416

ح «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِکْتُمْ قلِـيال ولبَکيْـتمْ کَثِيـراً»  قال:ف ط،سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَ ابُ فَغَطَّـى أَصـْ

 ه.متفقٌ علي ن.وَلهُمْ خَني م،رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وجُوهَه

یءٌ فَخَطَـ وفی رواية : حابِهِ شـَ »  قـال:ف ب،بَلَغَ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَـنْ أَصـْ

 ،ولَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعلَـمُ لَضـحِکْتُمْ قلِـيال ر،شَّفَلَمْ أَر کَاليَوْمِ فی الخَيْر وَال ر،عُرضَتْ عَلَیَّ الجنَّةُ والنَّا

دُّ مِنْـهُ غَطَّـوْا  «وَلَبَکَيْتُمْ کَثِيراً  لَّم يـوْمٌ أَشـَ فَما أتَى عَلَى أَصْحَابِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 ن.رُؤُسهُمْ وَلَهُمْ خَنِي
 

 گفت: اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -416

به ما خطبه ای خواند که مثـل آن را هرگـز نشـنيده بـودم و  اهلل عليه وسلم یصل پيامبر

بعـد از آن  گريسـتيد.فرمود: اگر آنچه را که من می دانم بدانيد، حتماً کم خنديده و بسيار مـی 

 روی های خود را پوشيده و گريستند. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاصحاب 
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چيـزی از اصـحابش رسـيد.  اهلل عليـه وسـلم یمبر صـلپيـاو در روايتی آمده که برای 

خطبه خوانده و فرمود: دوزخ و بهشت بر من عرضه شـد و مثـل  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

امروز در خير و شر نديدم و اگر بدانيد آنچه من می دانم کم خنديده و بسيار خواهيد گريسـت. 

تر از آن روز را نديدم که سرهايشان  روزی سخت اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو من بر اصحاب 

 را پوشانده و با شدت می گريستند.
 

لَّم يَقُـو قال: ه،رضیَ اللَّه عن د،وعن المِقْدَا -412 »  ل:سَمِعْتُ رسولَ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

قَالَ سُلَيمُ بْنُ عَامرٍ الـرَّاوی  «تُدْنی الشَّمْسُ يَومَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حتَّى تَکُونَ مِنْهُمْ کَمِقْدَارِ مِيل 

»  أَمَسَافَةَ األَرضِ أَمِ المِيل الَّذی تُکْتَحَـلُ بِـهِ العـيْنُ ل،فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِی ما يَعْنی بِالمي د:عنْ المِقْدَا

مِنْهُمْ مَنْ يَکُـونُ إِلـى وَ ه،فَمِنْهُمْ مَنْ يَکُونُ إِلى کعْبَيْ ق،فَيَکُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمالِهمْ فی العَرَ

وَأَشَارَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ  «ومِنْهُمْ منْ يَکون إِلى حِقْوَيْهِ ومِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إِلجاماً  ه،رُکْبَتَيْ

 م.رواه مسل ه.عَلَيْهِ وسَلَّم بِيدِهِ إِلى فِي
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز مقداد  -412

شنيد که می فرمود: در روز قيامت آفتـاب بـه انـدازهء  اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهللاز 

 يک ميل باالی سر مردم فرو می آيد.

روايت می کند کـه قسـم بخـدا نمـی دانـم  اهلل عنه یرضسليم بن عامر راوی از مقداد 

و  هدفش از ميل چه بود؟ آيا مسافت زمين بود يا ميلی بود که با آن چشـم را سـرمه مـی کننـد

مردم به اندازهء اعمال شان عرق می کنند، برخی از ايشان تا شتالنگ و برخـی را تـا زانوهـا و 

بدست  اهلل عليه وسلم یصلبرخی را تا کمربند و برخی را تا بناگوش عرق می گيرد و رسول اهلل 

 شان تا دهنش اشاره فرمود.
 

يَعْـرَقُ »  قال:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  أَنَّ رسولَ اللَّهِ ه،وعن أبی هريرة ، رضیَ اللَّه عن -413

 «ويُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُـغَ آذَانَهُـمْ  ا،النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يذْهَب عَرَقُهُمْ فی األَرْضِ سَبْعِينَ ذِراع

 ه.متفقٌ علي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -413

فرمود: مردم در روز قيامت عرق می کنند و عـرق شـان  لم اهلل عليه وس یرسول اهلل صل

 هفتاد گز در زمين فرو می رود و عرق آنها را به زير گرفته تا به گوشهای شان می رسد.
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مِعَ وَجْبَـةً ف قال:وعنه  -414 لَّم إِذ سـَ هَـلْ »  قـال:کنا مع رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

هذا حَجَرٌ رُمِیَ بِهِ فی النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَريفـاً فَهُـوَ  قال: م،اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَ ا:قُلْنَ «تَدْرُونَ ما هذا؟

 م.رواه مسل «فَسَمِعْتُمْ وجْبَتَهَا ا،يهْوِی فی النَّارِ اآلنَ حَتَّى انْتَهَى إِلى قَعْرِهَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -414

بوديم که ناگهان صـدای افتـادن چيـزی را شـنيد،  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل صما با 

 فرمود: آيا می دانيد که اين چيست؟

 گفتيم: خدا و رسول او داناتر اند.

فرمود: اين سنگی بود که هفتاد سال پيش در دوزخ انداخته شد و او بطرف پايانهء دوزخ 

 افتادن آن را شنيديد.می آمد تا که حاال به قعر آن رسيد و شما اکنون صدای 
 

لَّ قال: ه،رضی اللَّه عن م،وعن عَدِیِّ بنِ حات -415 »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 م،قَـدَّفَال يَرَى إِالَّ ما  ه،فَيَنْظُرُ أَيْمنَ مِنْ ن،ما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ إِالَّ سَيُکَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بيْنَهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمَا

فَال يَرَى إِالَّ النَّارِ تِلْقَاءَ وَجهِهِ، فـاتَّقُوا النَّـارِ  ه،وينْظُرُ بيْنَ يَدَي م،وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قد

 ه.متفقٌ علي «وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعدی بن حاتم  -415

چکدام شما نيست مگـر اينکـه خداونـد بـا او فرمود: هي اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

سخن می گويد در حاليکه ميان او و خداوند ترجمانی وجود ندارد. پس به جانب راسـتش مـی 

نگرد جز آنچه را که از اعمال پيش فرستاده نمی بيند و بطرف چپش می نگرد جز آنچه را که از 

چيزی را مشاهده نمی کند پـس اعمال پيش فرستاده نمی بيند، جلو اش را نگريسته جز دوزخ 

 خود را از دوزخ وقايه کنيد هر چند به نيم دانهء خرما باشد.
 

إِنِّـی أَرى »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ه،رضی اللَّهُ عن ر،وعن أبی ذَ -411

عٌ جبهتـهُ مَا فِيهَا موْ ط،أَطَّتِ السَّماءُ وحُقَّ لَهَا أَنْ تَتِ ن،ماال تَرَوْ ابِعَ إِالَّ وَمَلَـکٌ واضـِ ضِعُ أَرْبَعِ أَصـَ

اءِ  ا،وَلَبکَيْتُمْ کَثِير ،لضَحِکْتمْ قَلِيال م،ساجِداً للَّهِ تَعَالى ، واللَّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَ ومـا تَلَـذَّذتُم بِالنِّسـَ

 ن.حديثٌ حس قال:رواه الترمذی و «ه تَعَالَى عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرجْتُمْ إِلى الصُّعُداتِ تَجْأَرُون إِلى اللَّ
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 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوذر  -411

فرمود: من آنچه را که شما نمی بينيد، می بينم، آسـمان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ناله نمود و بايد هم ناله کند از سبب آنچه که در آن جای چار انگشت نيست، مگر اينکـه ملکـی 

پيشانی اش را برای سجده به باريتعالی نهاده است. بخدا سوگند اگر آنچه را می دانم شما می 

دانستيد همانا کم می خنديديد و بسيار می گريستيد و در بستر از زنان لذت نگرفته و در کوچـه 

 ها برآمده بخدا استغاثه می کرديد.
 

قـال: قـال  ه،رضـی اللَّـه عنـ ی،بَيْدٍ األَسْلَمِوعن أبی بَرْزَة بِراءٍ ثم زایٍ نَضْلَةَ بنِ عُ -417

وَعَنْ عِلْمِـهِ  ه،ال تَزُولُ قَدمَا عبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَا » م:رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 قال:رواه الترمذی و «مِهِ فِيمَ أَبْالهُ وَعَن جِسْ ه،وَفِيمَ أَنْفَقَ ه،وعَنْ مالِهِ منْ أَيْنَ اکْتَسب ه،فِيم فَعَلَ فِي

 ح.حديث حسن صحي
 

 ابو برزه نضله بن عبيد اسلمی روايت می کند که: -417

فرمود: در روز قيامت تا لحظه ای گامهای بنده ميخکوب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ر آن چه کرده و از است که از عمرش پرسيده شود آن را در کدام راه فنا نموده و از علمش که د

جسمش که آن را در مالش که از کدام راه آن را بدست آورده و به کدام راه صرفش نموده و از 

 کدام راه پير کرده است.
 

لَّم   قال: ، وعن أبی هريرة ، رضی اللَّه عنه  -418 }  :  قرأَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

ولُهُ أَعْلَـ ا:قالو«  ا؟أَتَدْرُونَ مَا أَخَبَارُهَ»  قال:ثم  {يوْمَتِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَهَا  فَـإِنَّ » قـال: م.اللَّهُ ورَسـُ

عَمِلْتَ کَذَا وکذَا فی يَـوْمِ کَـذَا  ل:تَقُو ا،أَخْبَارَها أَنْ تَشْهَدَ عَلَى کُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَ

 .  حسنٌ حديثٌ  قال:رواه التِّرْمِذِی و «فهَذِهِ أَخْبَارُهَا  ا،وَکَذَ
 

 که:می کند اهلل عنه روايت  یابو هريره رض -418

را خوانده و فرمود: آيا می دانيد } يوْمَتِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَهَا { اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 که اخبار آن چيست؟

 گفتند: خدا و رسول او دانا تراند.
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 –مـراد هـر مـرد و زن اسـت  –ين است که بر هر غالم وکنيـز فرمود: همانا اخبار آن ا

شهادت دهد به آنچه که بر روی آن انجام داده می گويد در روز فـالن و فـالن چنـين و چنـان 

 کردی و اين اخبار آنست.
 

قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  قال: ه،رضی اللَّه عن ی،وعن أبی سعيدٍ الخُدْرِ -419

فَکَأَنَّ ذلِـکَ « وَاسْتَمَعَ اإلِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ  ن،کَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْ» 

 «يـلُ قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْـمَ الْوکِ»  م:ثَقُلَ عَلى أَصْحَابِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقالَ لَهُ

 ن.رواه الترمذی وقال حديثٌ حس
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابو سعيد الخدری  -419

صور  –فرمود: چگونه شادی کنم در حاليکه صاحب شاخ  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

شاخ را گرفته و گوش به فرمان است که چه وقت به دميدن آن فرمان داده می شود تا آن را  –

گران آمد و به آنها فرمود بگوئيـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلئی اين امر بر ياران بدمد. گو

 کافيست ما را خداوند و او نيکو نگهبانی است.« حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الْوکِيلُ »
 

لَّ قال:وعن أبی هريرة ، رضی اللَّه عنه  -461 نْ مَـ»  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

رواه الترمـذی  «بَلَغَ المَنْزلَ أال إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَاليةٌ ، أَال إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الجَنَّةُ ج،خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَ

 ن.حديثٌ حس قال:و
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -461

ل شب مـی رود و آنکـه بـه اول فرمود: آنکه بترسد به او اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 شب رود به منزل رسد، آگاه باشيد که متاع خدا گرانست، آگاه باشيد که متاع خدا بهشت است.
 

لَّ ت:قال ا،وعن عائشةَ ، رضی اللَّه عنه -466 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  م،سمعتُ رسول اللَّـه صـَ

اءُ جَمِيعـاً  ت:قُلْ «اةً غُرْالً يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُر» ل:يقو يا رسول اللَّه الرِّجَـالُ وَالنِّسـَ

 « .يا عَائِشَةُ األَمرُ أَشَدُّ من أَنْ يُهِمَّهُم ذلکَ »  قال:؟ ض،يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْ

 بضَمِّ الغَيْنِ « اًل غُر»  ه.متفقٌ علي «األَْمرُ أََهمُّ مِن أَن يَنُْظرَ بَعضُهُْم إِلى بَْعضٍ » وفی روايةٍ : 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -466
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شنيدم می فرمود: مردم در روز قيامت پای برهنه، تن برهنه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 و ختنه نشده حشر می گردند.

 می بينند؟مردان وزنان همه شان يکديگر شان را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 ها، کار بزرگتر از آنست که اين فکر به سراغ شان برود.اهلل عن یرضفرمود: ای عايشه 

 و در روايتی آمده کار مهمتر از آنست که بعضی بطرف بعضی ديگر بنگرند.

 

 )اميد( باب رجاء -56

 

تَقْنَُطوا ِمن رَّحْمَةِ اللَّهِ ِإنَّ اللَّهَ  قُلْ يَا عِبَادِیَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عََلى أَنفُسِِهمْ لَا قال اهلل تعالی: }

 53الزمر:  يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَُفورُ الرَّحِيمُ{

 67سبأ:  وََهلْ ُنجَازِی إِلَّا الْکَفُورَ{و قال تعالی: }

 48طه:  َب وَتَوَلَّى{ إِنَّا قَْد أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عََلى مَن َکذَّ و قال تعالی: }

 651األعراف:  وَرَحْمَِتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ{و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: بگو از سويم: ای بندگانم که از حد تجاوز نموده ايد نا اميد مشويد، 

بر خود از رحمت خدا، حقا که خدا می آمرزد، همهء گناهان را و خدا آمرزگار مهربان است. زمر: 

53 

 67و ميفرمايد: و سزای بد نميدهيم جز ناسپاس را. سبأ: 

و ميفرمايد: وحی فرستاده شد بر ما که عذاب بر کسی باشد که خدا و رسوالنش را 

 48دروغ شمرده و روگردان شود. طه: 

 651و هم می فرمايد: و رحمتم همهء موجودات را فرا گرفته است. اعراف: 
 

»  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:رضی اللَّهُ عنه  ،توعن عُبادَة بنِ الصامِ -462

وأَنَّ عِيسـى عَبْـدُ اللَّـهِ  ه،وأَنَّ مُحمَّداً عبْدُهُ وَرَسُولُ ه،منْ شَهِدَ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَرِيکَ لَ

أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ عَلـى مـا  ق،وأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَ ه،وحٌ مِنْوَکَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُ ه،وَرَسُولُ

 ه.متفقٌ علي «کانَ مِنَ العمَلِ 
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حَرَّمَ اللَّهُ علَيـهِ  ه،وأَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللَّ ه،مَنْ شَهِدَ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اللَّ»  م:لمسل رواية وفی    

 . «النَّارَ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعباده بن صامت  -462

فرمود: آنکه شهادت دهد که معبود برحقی جز يـک خـدا  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

بنده و فرستادهء او است و عيسـی عليـه السـالم بنـده و  اهلل عليه وسلم یمحمد صلنيست، و 

روحيست از جانـب خـدا، بهشـت و فرستادهء خدا و کلمه اش هست که به مريم القاء فرمود و 

 دوزخ حق است، هر طوری که عملش باشد، خداوند او را به بهشت داخل می کند.

محمـد و در روايت مسلم آمده، آنکه گواهی دهد که معبود برحقی جز يک خدا نيسـت و 

)يعنی هميشـه  فرستادهء خدا است، خداوند آتش را بر وی حرام می سازد اهلل عليه وسلم یصل

 در آن را(. بودن
 

يقولُ اللَّـهُ عـزَّ »  م:قال النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ه،رضیَ اللَّهُ عن ر،وعن أبی ذَ -463

أَوْ  ومَنْ جاءَ بِالسَّيِّتَةِ ، فَجَزَاءُ سَيِّتَةٍ سَيِّتَةٌ مِثْلُهَـا د،مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها أَوْ أَزْيَ وجَلّ:

ومنْ تَقَرَّبَ مِنِّی ذرَاعاً، تَقَرَّبْـتُ مِنْـهُ باعـاً، وَمَـنْ  ا،تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاع ا،وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّی شِبْر ر.أَغْفِ

يْتاً، لَقِيتُـهُ  ی،أَتانی يمش بمثْلِهـا أَتَيْتُهُ هَرْولَةً ، وَمَنْ لَقِيَنی بِقُرَابِ األَرْضِ خَطِيتَةً الَ يُشْرِکُ بِـی شـَ

 رواه مسلم. «مغْفِرَةً 
 

 روايت می کند: اهلل عنه یرضابی ذر  -463

فرمود: خداوند عزوجل می فرمايد: آنکه عمل نيک انجام دهد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

برای او ده برابر آن است و يا افزونتر  و آنکه عمل بد می کند، پس جزای بدی برابـر آن بـرای 

ی بخشم، و آنکه به من يک وجب نزديک شود به او يک گز نزديـک شـوم و اوست، و يا او را م

آنکه به من يک گز نزديک شود به او يک باع نزديک می گردم، کسی که با پای بطـرفم بيايـد 

شتابان بسوی او روم، و آنکه با من روبرو مـی شـود در حاليکـه بـه پـوری زمـين گنـاه دارد، 

، به پيمانهء آن از مغفرت و آمـرزش بـا او روبـرو مـی بشرطيکه چيزی را شريکم نساخته باشد

 شوم.
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لَّم ف قال: ه،رضی اللَّهُ عن ر،وعن جاب -464  قـال:جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلى النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

، وَمَنْ ماتَ يُشْرِکُ  مَنْ مَات الَ يُشرِکُ بِاللَّه شَيْتاً دخَلَ الجَنَّةَ»  قال:فَ ن؟ما المُوجِبَتا ه،يا رَسُولَ اللَّ

 م.رواه مُسل «دَخَلَ النَّارَ  ا،بِهِ شَيْت
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضجابر  -464

اهلل عليـه  یرسول اهلل صلآمده گفت: يا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلباديه نشينی نزد 

 موجبتان چيست؟ وسلم 

رده باشد به بهشت داخـل مـی شـود، و فرمود: آنکه بميرد و به خدا چيزی را شريک نياو

 يکه به خدا چيزی را شريک آورده باشد، به دوزخ داخل می گردد.آنکه بميرد در حال
 

وَمُعَاذٌ ردِيفُهُ عَلى الرَّحْلِ  م،أَنَّ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،رضی اللَّهُ عن س،وَعن أَن -465

ول اللَّـهِ  قـال: «يا مُعَاذُ »  قال: ک،يا رسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْلَبيَّيْکَ  قال: «يا مُعاذُ » قال: لَبَّيـکَ يارَسـُ

ما مِن عَبدٍ يَشْهَدُ أَنْ »  قال: ا،ثالث لَبَّيْکَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْديکَ قال: «يَا مُعاذُ »  قال: ک.وَسَعْديْ

ولَ  قال: «هُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِالَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّارِ وَأَنَّ مُحَمدا عَبْدُهُ ورَسُولُ ه،الَ إِله إِالَّ اللَّ يَـا رَسـُ

فَأَخْبرَ بها مُعَـاذٌ عِنْد مَوْتِـهِ تَأَثُّمـاً. متفـقٌ  «إِذاً يَتَّکلُوا» قال: ؟خْبِرُ بِها النَّاسَ فيستبشروااللَّهِ أَفَالَ أُ

 عليه.
 

 ه:روايت می کند ک اهلل عنه یرضانس  -465

در حاليکه معاذ بر ستور پشت سرشان قرار داشـت، بـه وی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 فرمودند: ای معاذ! 

 و سعديک.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: لبيک يا 

 فرمود: ای معاذ!

   و سعديک. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: لبيک يا  

 باز فرمود ای معاذ! 

 و سعديک. سه بار  اهلل عليه وسلم  یول اهلل صلرسگفت: لبيک يا 

فرمود: بنده ای نيست که از صدق دل گواهی دهد معبود برحقی جز خدا نيست و محمـد 

 بندهء خدا و فرستادهء او است، مگر اينکه او را بر آتش دوزخ حرام می کند.
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 وند؟آيا مردم را خبر ندهم تا شاد ش اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: يا 

فرمود: اگر بگوئی بر آن توکل و اعتماد کنند! و معاذ در وقت مـرگ خـويش بـرای آنکـه 

 گناهکار نشود از آن خبر داد، برای اينکه از کتمان علم مرتکب گناهی نشود.

این حدیث در ظاهر مفید آنست که اه ل ش هادتین ب ه جه نم وارد نم ی « إِالَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عل  النَّارِ » ش: 
وند، لیکن ادلهء قطعی وجود دارد که گروهی از عصاة )گنهک اران( مؤمن ان ب ه جه نم وارد ش ده در آن ش کنجه ش

 گردیده و با شفاعت از آن می برآیند.

فرموده است: این مقید است  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلپس دانسته شد که ظاهر آن مراد نیست، گوئی 
ته اند که این مطلق است و مقید است به آنکه آن را بگوید در حالیکه توبه به آنکه عمل صالح انجام دهد. برخی گف

 نموده و بر آن حال مرده است.

 یا مراد از تحریمش بر جهنم تحریم همیشه ماندن او در جهنم است نه مطلق دخول.
 

ک الـرَّاوِ ا:وعنْ أبی هريرة أَوْ أبی سَعِيدٍ الخُدْرِیِّ رضیَ اللَّهُ عنهم -461 رُّ وَ ی،شـَ الَ يَضـُ

لما کان يَـوْمُ غَـزْوَةِ تَبُـوکَ، أَصـابَ النـاسَ  قال: ل،ألَنهم کُلُّهُمْ عُدُو ی،الشَّکُّ فی عَينِ الصَّحاب

لّ ا،يا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنا فَنَحَرْنَا نَواضِحَن ا:مَجَاعَةٌ ، فَقالُو ى فَأَکلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صـَ

 ر،يا رَسولَ اللَّـهِ إِنْ فَعَلْـتَ قَـلَّ الظَّهْـ قال:ف ه،فَجَاءَ عُمَرُ رضی اللَّهُ عن «افْعَلُوا »  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

بَرَکَـةَ . ثُمَّ ادْعُ اللَّهِ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَکَةِ لَعَلَّ اللَّه أَنْ يَجْعَلَ فی ذلکَ ال م،وَلَکِنْ ادْعُهُمْ بفَضْلِ أَزْوَادِهِ

فَجعـلَ  م،ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزَاوَدِهِ ه،فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبَسَط «نَعَمْ»  م:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

عِ مِنْ ويجیءُ اآلخَرُ بِکِسرَةٍ حَتى اجْتَمَعَ عَلى النِّطْ ر،الرَّجُلُ يجیءُ بِکَفِّ ذُرَةٍ ويجیءُ اآلخَرُ بِکَفِّ تَمْ

 م،خُـذُوا فـی أَوْعِيَـتِکُ» فَدَعَا رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِالبَرَکَةِ ، ثُمَّ قالَ  ر،ذَلِکَ شَیءٌ يَسِي

لَةٌ  ه،فَأَخَذُوا فی أَوْعِيَتِهِمْ حتى ما ترکُوا فی العَسْکَرِ وِعاء إِالَّ مَألو لَ فَضـْ ، وأَکَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَفَضـَ

وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ الَ يَلْقَـى اللَّـه بهمـا  ه،أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ»  م:فقالَ رَسُولُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 م.رواهُ مسل «فَيُحْجبَ عَنِ الجَنَّةِ ک،عَبْدٌ غَيْرُ شا
 

 ه روايت است که:اهلل عن یرضيا ابو سعيد الخدری  اهلل عنه یاز ابو هريره رض -461

اهلل  یصـلچون جنگ تبوک در رسيد، مردم با گرسنگی روبرو شده گفتند: يا رسـول اهلل 

 اگر اجازه دهيد، شترهای مان را کشته از آن بخوريم و خود را چرب کنيم! عليه وسلم

 ار را بکنيد.فرمود: اينک اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
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اگر اين کـار را بکننـد،  اهلل عليه وسلم  یل اهلل صلرسوآمده گفت: يا  اهلل عنه یعمر رض

چارپايان کم می شود، ولی توشه های زائد شان را طلب کن و از خدا بخواه تا بر ايشـان در آن 

 برکت دهد شايد خداوند در آن برکت نهد.

طلب کرد، آنرا گسـترانيد  فرمود: بلی و بساطی چرمين را اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

توشه های زائد شان را خواسته، يکی يک مشت جواری می آورد، ديگری مشتی خرمـا و سپس 

اهلل عليـه  یپيـامبر صـلديگری پارچهء نانی، تا که بر سر بساط اندکی از اين اشياء گرد آمد، و 

برای برکت در آن دعا نموده فرمود: ظرفهای خود را بگيريد! ظرفی در ميان لشکر نمانـد  وسلم

 یرسول اهلل صـلنکرده باشند و خوردند تا که سير شدند و اندازه ای هم زياد ماند. که آن را پر 

فرمود: گواهی می دهم که معبود برحقی جز خدا نيست و من رسـول خـدا مـی  اهلل عليه وسلم 

باشم، روبرو نمی شود بنده با اين دو با خداونـد در حاليکـه شـکی در آن نـدارد و در بـين او و 

 بهشت حجاب آيد.
 

کُنْتُ أُصَلِّی لِقَوْمی  قال: ا،وهو مِمَّنْ شَهِدَ بَدْر ه،رضی اللَّه عن ک،وَعَنْ عِتْبَانَ بنِ مال -467

جِدِهِ ر،وَکَانَ يَحُولُ بَيْنی وَبينهُم وادٍ إِذَا جاءَتِ األَمطا م،بَنی سال  م،فَيَشُقُّ عَلیَّ اجْتِيَـازُهُ قِبَـلَ مَسـْ

وَإِنَّ الوَادِیَ الَّذِی بيْنی وَبَيْنَ  ی،إِنِّی أَنْکَرْتُ بَصَرِ ه:فقلتُ ل م،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ فَجتْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى

فَتُصَلیِّ فـی بَيْتـی مَکانـاً  ی،فَوَدِدْتُ أَنَّکَ تَأْت ه،فَيَشُقُّ عَلیَّ اجْتِيازُ ر،قَوْمی يسِيلُ إِذَا جَاءَت األَمْطا

وَأَبُو بَکْـرٍ،  ه،فَغَدا علیَّ رَسُولُ اللَّ «سأَفْعَلُ »  م:ول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فقال رسُ

لَّ ر،بَعْدَ ما اشْتَدَّ النَّهَا ه،رضی اللَّهُ عن فَلَـمْ  ه،فَأَذِنْـتُ لـ م،وَاسْتَأْذَنَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

فَأَشَرْتُ لـهُ إِلـى المَکَـانِ الَّـذِی أُحـبُّ أَنْ  « ک؟حِبُّ أَنْ أُصَلِّیَ مِنْ بَيْتِأَيْنَ تُ»  قال:يَجْلِسْ حتى 

لَّمَ  ن،فَصَلَّى رَکَعَتَـيْ ه،فَکَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَراءَ م،فَقَامَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،يُصَلِّیَ في ثُـمَّ سـَ

فَسَمَعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  ه،سْتُهُ علَى خَزيرة تُصْنَعُ لَفَحَبَ م،وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّ

 ه،مَـا فَعَـلَ مَالِـکٌ ال أَرَا ل:فَقَالَ رَجُ ت،فَثَابَ رِجَالٌ منهمْ حتَّى کَثُرَ الرِّجَالُ فی البَيْ ی،وسَلَّم فی بَيْت

الَ تَقُلْ ذَلِکَ »  فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ه،يُحِبُّ اللَّه ورَسُولَذلک مُنَافِقٌ الَ  ل:فَقَالَ رَجُ

أَمَّـا نَحْـنُ  م،اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَـ قال:. فَ «الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ يَبْتَغِی بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ تَعالى ؟، قال:أَالَ تَراهُ 

فَإِنَّ اللَّه »  م:فقالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ن،وَالَ حَديثَهُ إِالَّ إِلى المُنَافِقي ه،ى وُدَّفَوَاللَّهِ ما نَرَ

 ه.متفقٌ علي «الَ إِلَهَ إاِلَّ اللَّهُ يَبْتَغِی بِذَلِکَ وَجْهِ اللَّهِ  قال:قَدْ حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ 
 

 که از جملهء حضور يافتگان بدر است گفت: عنه اهلل یرضعتبان بن مالک  -467
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من برای قومم بنی سالم نماز می گزاردم و بين من و ايشان رودباری که چون باران می 

رسـول اهلل آمد گذشتن از آن و رفتن به مسجد شان برايم سخت تمام می شد. پـس خـدمت 

ده چون باران شـود رودی آمده بر ايشان گفتم: چشمم کم بين )کم سو( شاهلل عليه وسلم  یصل

که ميان من و قومم است، سيل می کند و گذشتن از آن و رفتن به مسجد شان، بـرايم سـخت 

تمام می شود، دوست دارم بخانه ام آمده و در جائی از خانه ام نماز گزاريد که آن را برای خود 

صبح با ارتفاع آفتـاب فرمود: اين کار را خواهم نمود.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمسجد بگيرم. 

 اهلل عليـه وسـلم یآنحضرت صـلآمدند.  اهلل عنه یابوبکر رضو  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اجازه خواسته داخل شدند و نشسته و فرمودند: در کـدام جـای خانـه ات دوسـت داری نمـاز 

اهلل  یر صـلپيـامبگزارم؟ و من جائی را که دوست داشتم وی در آنجا نماز گزارد، اشاره کـردم. 

برخاسته و تکبير گفتند و بدنبال شان صف بستيم و دو رکعت نماز گـزارده و سـالم  عليه وسلم

را برای خزيرهء  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلدادند. چون سالم دادند ما نيز سالم داديم و من 

م؟ )نوعی طعام است( نگه داشتم. مردم در ميان شان گفتند: مالـک کجاسـت او را نمـی بينـي

 اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صلديگری گفت: او منافق است، خدا و رسولش را دوست ندارد. 

فرمود: اين را مگو آيا او را نمی بينی که ال اله اال اهلل گفت برای اينکه رضای خدا را بدست آرد؟ 

ينـيم. او گفت: خدا و رسولش دانا تر است. اما ما دوستی و محبت او را جز بـا منـافقين نمـی ب

فرمود: همانا خداوند دوزخ را بر کسی که برای رضـای خداونـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ال اله اال اهلل بگويد حرام کرده است.

ش: در این حدیث مطالبی است از جمله جواز امام ت نابین ا و خب ر دادن ش خص از بیم اری ک ه دارد، در 
جماعت در وقت باران و تاریکی و اینکه در مدینه مساجد دیگ ری بج ز که از روی شکوه نباشد وجواز تخلف از لیحا

اهلل  یرس ول اهلل ص لبوده است و در آن جواز تبرک به جای و محلی اس ت ک ه  اهلل علیه وسلم یصلمسجد نبوی 
 نماز گزارده باشد. علیه وسلم 

 

لَّم  قَدِمَ رسُولُ اللَّهِ قال: ه،رضی اللَّهُ عن ب،وعن عمرَ بنِ الخطا -468 صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

عَتْ ا،بِسَبْی فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْی تَسْعَى ، إِذْ وَجَدتْ صبيًّا فی السبْی أَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِه  ه،فَأَرْضـَ

 ه.الَ وَاللَّـ ا:قُلْنَـ ر؟دَهَا فی النَّاأَتُرَوْنَ هَذِهِ المَرْأَةَ طارِحَةً وَلَ»  م:فقال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 متفقٌ عليه. «للَّهُ أَرْحمُ بِعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا » قال:فَ
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعمر بن الخطاب  -468
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بردگانی را آوردند، زنی از برده ها اين طرف و آن طـرف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

هان پسری را در ميان کودکان پيدا نموده او را گرفت و به شکم خود چسـباند، و می دويد و ناگ

فرمود: آيا گمـان مـی کنيـد کـه ايـن زن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاو را شير داد. سپس 

 پسرش را به آتش افگند؟

 گفتيم: نه بخدا!

ارد، مهربـان فرمود: خداوند به بندگانش بيش از آنچه اين مادر بـه پسـرش مهربـانی د

 است.
 

لَّ قال: ه،وعن أبی هريرة ، رضی اللَّهُ عن -469 لمـا »  م:قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 . «إِنَّ رَحْمتی تَغْلِبُ غَضَبِی  ش:فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْ ب،کَتَبَ فی کِتَا ق،خَلَقَ اللَّهُ الخَلْ

 ه.متفقٌ علي «سَبَقَتْ غَضَبِی »  وفی روايةٍ « غَلَبَتْ غَضَبِی»  وفی روايةٍ :
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابوهريره  -469

فرمود: هنگامی که خداوند مخلوقات را آفريد، در کتـابی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 نوشت، آن کتاب باالی عرش نزد او وجود دارد: هر آيينه رحمتم بر غضبم فايق آمد.

 يتی آمده، رحمتم بر غضبم سبقت نموده است.و در روا

ش: غضب و رضای خداوند به اراده اش باز میگردد. ارادهء ثواب دادن او تعالی برای مطیع، رض ا و رحم ت 
نامیده می شود، و اراده اش مبنی بر عذاب نمودن عاصیان غضب. و مراد به سبقت و غلبه در اینجا کثرت و ش مول 

 رحمت است.
 

جَعَلَ اللَّـهُ الرَّحْمَـةَ مائَـةَ  ل:سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو ل:قاوعنه  -421

فَمِـنْ ذَلِـکَ الجُـزْءِ يَتَـراحمُ  ا،وَأَنْزَلَ فی األَرْضِ جُزْءَا واحِد ن،جُزْءٍ، فَأَمْسَکَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وتِسْعِي

 . «افِرَهَا عَنْ ولَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ الخاَلئِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَ

إِنَّ للَّهِ تَعَالى مائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَـةً وَاحِـدَةً بَـيْنَ الجِـنِّ واإلِنْـسِ »  : روايةٍ وفی    

وَأَخَّـرَ اللَّـهُ  ا،عَلـى وَلَـدهَوَبها تَعْطِفُ الوَحْشُ  ن،وبها يَتَراحَمُو ن،فَبهَا يَتَعاطَفُو م،وَالبَهَائمِ وَالهَوا

 ه.متفقٌ علي «تَعالى تِسْعاً وتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بها عِبَادهُ يَوْمَ القِيَامَةِ 
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قال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ  قال: ه،رضی اللَّهُ عن ی،ورواهُ مسلم أَيضاً من روايةِ سَلْمَانَ الفَارِس

عُونَ  إِنَّ للَّهِ»  م:عَلَيْهِ وسَلَّ ع وَتِسـْ تَعَالَى ماِئَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْها رَحْمَةٌ يَتَراحَمُ بها الخَلْقُ بَيْـنَهُمْ، وَتِسـْ

 . «لِيَوْم القِيامَةِ 

إِنَّ اللَّه تعالى خَلَقَ يَومَ خَلَقَ السَّمَواتِ واألَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ کُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا »  وفی رواية

فَجَعَلَ مِنها فی األَرْضِ رَحْمَةً فَبِها تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَـى وَلَـدِهَا وَالْـوحْشُ  ض،اءِ إِلى األَرْبَيْنَ السَّمَ

 . «وَالطَّيْرُ بَعْضُها عَلَى بَعْضٍ فَإِذا کانَ يَوْمُ القِيامَةِ ، أَکْمَلَها بهِذِهِ الرَّحْمَةِ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابو هريرة  -421

شنيدم که می فرمود: خداوند رحمت را صد جزء نموده، که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

جزء را نزد خود نگهداشته و يکی را در زمين فرستاده. پـس از همـين جـزء مخلوقـات بـا  99

همديگر رحم می کنند، حتی که چارپا قدم خود را از فرزندش برمی دارد از ترس اينکه مبادا به 

 .او ضرری رسد

در روايتی آمده که خداوند صد رحمـت دارد کـه يکـی از آن را در ميـان جـن و انـس و 

چارپايان و گزندگان نازل فرموده،که بدان با هم عطوفت و مهربانی می کنند و به اساس آنست 

رحمتش را نگهداشت تـا  99که حيوانات وحشی بر فرزندان شان مهربانی می نمايند و خداوند 

 ت بندگانش را مورد مرحمت قرار دهد.بدان در روز قيام

 اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلروايت نموده که  اهلل عنه یرضو مسلم از سلمان فارسی 

فرمود: خداوند صد رحمت دارد که از آن جمله رحمتی است که مخلوقات بـدان در ميـان خـود 

 آن برای روز قيامت است. 99رحم و عطوفت می نمايند و 

مده که خداوند روزی که آسمانها و زمين را آفريد صد رحمت نيز آفريد کـه و در روايتی آ

هر رحمت ميان زمين و آسمان را زير پوشش خود قرار ميدهد. هـر کـدام آن ميـان آسـمان و 

زمين را پر می کند و يک جزء از آن را بر زمين نهاد که بدان مادر بر فرزندش وحـوش و طيـور 

ند، پس چون روز قيامت آيد آن را با اين رحمت تکميـل مـی بعضی بر بعضی ديگر رحم می کن

 کند. 

 ش: یعنی هرگاه جسمی میداشت از بزرگی اش میان آسمان و زمین را پر می ساخت.
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»  قـال:تَبَارَکَ وَتَعَالى ،  ه،فِيمَا يَحکِى عَن ربِّ م.وعنه عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ -426

فَعلِم أَنَّ لَهُ  ا،فقال اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَعالى : أَذَنَبَ عبدِی ذنب ی،اللَّهُمَّ اغفِرْ لی ذَنب قال:ف ،اأَذنَب عبْدٌ ذَنب

فقال تبارک وتعالى :  ی،أَیْ ربِّ اغفِرْ لی ذنب قال:ثُمَّ عَادَ فَأَذَنَبَ، ف ب،وَيأْخُذُ بِالذَّن ب،ربًّا يَغْفِرُ الذَّنْ

أَی رَبِّ اغفِـرْ  قال:ف ب،ثُمَّ عَادَ فَأَذنَ ب،وَيَأخُذُ بِالذنْ ب،مَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغفِرُ الذَّنفَعَلَ ا،أَذنبَ عبدِی ذَنب

قـدَ  ب،وَيأْخُذُ بِالـذَّن ب،فعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّن ا،فقال تَبَارَکَ وَتَعَالى : أَذنَبَ عَبدِی ذَنب ی،لی ذَنب

 متفقٌ عليه. «فعَلْ ما شَاءَ . فَلْيَی.غَفَرْتُ لِعبد
 

از آنچه از پروردگار حکايت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضيره ابو هر -426

 می کند نقل می نمايد که فرمود:

چون بنده گناهی را مرتکب شد و گفت، خدايا گناهم را بيامرز، خداوند تعالی فرمود: بنده 

برای او پروردگاری است که گناهان را مـی آمـرزد و بـه  ام گناهی را مرتکب شد و دانست که

گناه می گيرد، سپس بازگشته گناه نمود و گفت: پروردگارا! گناهم را بيامرز باز خداوند تبـارک و 

تعالی می فرمايد: بنده ام گناهی را مرتکب شد و دانست که برای او پروردگاريست که گنـاه را 

. دوباره بازگشت و گناه نمـود و گفـت: پروردگـارا گنـاهم را می آمرزد و به گناه مؤاخذه می کند

ببخش باز خداونـد تعـالی مـی فرمايـد بنـده ام گنـاهی را مرتکـب شـد و دانسـت کـه او را 

خداونديست که گناه را می بخشد و به گناه می گيرد. من برای بنده ام آمرزش نمودم پس هـر 

 چه می خواهد بکند.

استغفار داللت می کن د و فض ل و رحم ت و حل م و ک رم ف راوان خ دا را ش: این حدیث بر فایدهء عظیم 
متجلی می سازد، ولی این استغفار، استغفاریست که معنایش در دل استقرار یافته و با زبان توأم باشد تا از تصمیم بر 

ب ر  –اب خیارکم کل مفتن تو –اصرار منصرف شده و پشیمانی با آن حاصل شود و آن ترجمهء توبه است و حدیث 
آن شهادت می دهد. یعنی آنکه گناهش تکرار می شود و توبه اش همچنان و هر دمی که در گناه می افتد ب دامان 
توبه پناه می برد نه آنکه به زبانش گوید، استغفراهلل و دلش بر معصیت اصرار ورزد و این استغفاریس ت ک ه نی از ب ه 

 استغفار دارد.
 

 ا،وَالَّذِی نَفْسی بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُـذنِبُو»  م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال رسول اللَّه قال:وعنه  -422

 م.رواه مسل فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّه تعالى ، فيَغْفرُ لَهُمْ ن،وَجَاءَ بِقوم يُذْنِبُو م،لَذَهَبَ اللَّهُ بِکُ
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -422
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فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دسـت اوسـت، اگـر  ليه وسلم اهلل ع یرسول اهلل صل

گناه نمی کرديد، خداوند هر آينه شما را از بين برده، قومی را می آورد که گناه کنند و به تعقيـب 

 آن از خدا آمرزش طلبند و خداوند بر ايشان بيامرزد.

ر خالف شیاطین عمرش را در گن اه ش: انسان بر خالف فرشتگان دارای غریزه ایست که گناه می کند و ب
سپری نمی نماید، بلکه از گناه توبه می کند و خداوند هم توبه پذیر است و توبه اش را می پذیرد و ح دیث مب ارک 

 هم همین معنی را افاده می کند.
 

يْهِ وعن أبی أَيُّوبَ خَالِدِ بنِ زيد، رضی اللَّه عنه قال: سمعتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَ -423

 م.رواه مسل «فَيَغْفِرُ لَهُمْ  ن،فَيَسْتَغْفِرُو ن،لخَلَقَ اللَّهُ خَلقاً يُذنِبو ن،لَوْال أَنَّکُمْ تُذنبُو»  وسَلَّم يقول:
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابو ايوب خالد بن زيد  -423

کرديد، همانـا شنيدم که می فرمود: اگر شما گناه نمی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 خداوند مردمی را می آفريد که گناه کرده و بعداً از خداوند آمرزش  طلبند و بر ايشان بيامرزد.

ش: طبیبی می گوید: مفهوم حدیث  بی اهمیت جلوه دادن گناه نیست، بلکه این اس ت ک ه خداون د تع الی 
دوست می دارد و مقصد او تعالی آن نبوده چنانچه نیکی به نیکوکاری را دوست می دارد، گذشت از گنهکاران را نیز 

که بندگان را چون مالئکه منزه و پاک از گناه بگرداند، بلکه در میان شان کسی را آفریده که ب ه خواس ت خ ویش 
بسوی گناه تمایل می کند، پس او را مکلف نموده از آن بپرهیزد و به او توبهء بعد از گناه را شناس انده اس ت. پ س 

این ب وده  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلا کند که چه بهتر، ور نه توبه در برابرش قرار دارد و منظور هرگاه به آن وف
معصوم می بودید، حتی خداوند گروهی را می آفرید که گناه نمایند تا در برابر گناه ش ان  فرشتهکه هرگاه شما چون 

 صفت غفوریت و آمرزش الهی متجلی گردد.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ه،ی اللَّه عنوعن أبی هريرة ، رض -424 کُنَّا قُعوداً مَـع رسـول اللَّـه صـَ

فَقَامَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ بَيْن  ر،رضی اللَّه عنهما فی نَفَ ر،مَعَنا أَبُو بکْر وَعُمَ م،وسَلَّ

فَخَرجتُ أَبْتَغِـی  ع،فَکُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَز ا،فَقُمْنَ ا،فَفَزَعْن ا،ونَنَفَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَخَشَينا أَنْ يُقْتَطَعَ دُ ا،أَظْهُرنَ

فقـال  ه:حَتَّى أَتَيتُ حَائِطاً لِألَنْصَارِ وَذَکَرَ الحديث بطُوله إِلى قولـ م،رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

هَدُ أَنْ ال إِلَـه إالَّ اللَّـاذْهَبْ فَمَنْ لَ»  م:رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ  ه،قِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشـْ

 م.رواه مسل «مُسْتَيقِناً بهَا قَلَبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -424
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 نشسته بوديم و بـا مـا ابـوبکر و عمـر رضـی اهلل اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما نزد 

از ميـان برخاسـته و مـدتی ديـر  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلعنهما و چند نفری وجود داشتند. 

کردند، ترسيديم شايد به ايشان در دوری از ما گرفتاريی پيش آمده باشد و سخت بـه هـراس 

اهلل عليـه  یرسول اهلل صلافتاديم و برخاستيم و من اولين کسی بودم که ترسيد و به جستجوی 

و حديث را به درازا ذکر نمـوده تـا کـه  –آمدم تا اينکه به ديوار باغی از انصار رسيدم بر وسلم 

فرمود: برو با هر که در پشـت ايـن بـاغ روبـرو  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلسپس  –گفت 

شدی در حاليکه گواهی دهد که هيچ معبود بر حقی جز خدا وجود نـدارد و دلـش بـدان يقـين 

 به بهشت مژده ده. داشته باشد، او را
 

أَن النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ا،رضی اللَّه عنهم ص،وعن عبد اللَّه بن عَمْرو بن العا -425

}رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْللْنَ کَثيراً مِنَ النَّاسِ فَمَـن  :متَال قَوَل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فی إِبراهِيمَ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

لَّ 31 م:إبراهي]   بِعَنی فَإِنَّهُ مِنِّی{تَ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  فَـإِنَّهُم تُعَـذِّبْهُم إِنْ}  م:[ ، وَقَوْلَ عيسى صـَ

اللَّهُـمَّ »  [ ، فَرَفَعَ يَدَيْـه وقـال 668] المائدة : { الحَکِيمُ الْعَزِيزُ أَنتَ فَإِنَّکَ لَهُم تَغْفِرْ وَإِنْ عِبَادُکَ

 ه؟فسلْهُ مَا يُبکِيـم،يا جبريلُ اذْهَبْ إِلى مُحَمَّدٍ وَرَبُّکَ أَعْلَ»  ل:وَبَکَى ، فقال اللَّه عَزَّ وَجَ «تِیأُمَّتِی أُمَّ

 يـا}  فقال اللَّهُ تعـالى:  م،فَأَتَاهُ جبرِيلُ فَأَخبَرَهُ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِمَا قال:وَهُو أَعْلَ« 

 م.رواه مسلإِنَّا سَنُرضِيکَ فی أُمَّتِکَ وَال نَسُوؤُکَ {  ل:لى مُحَمَّدٍ فَقُإِ اذهَبْ جِبريلُ
 

 عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت می کند که: -425

اين فرمـودهء خداونـدی را در مـورد ابـراهيم عليـه السـالم  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

)پروردگـارا!  31 م:إبراهي لْنَ کَثيراً مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنی فَإِنَّهُ مِنِّی{}رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْل ه:خواندند ک

و فرمـودهء ايشان بيشتر مردم را گمراه کردند، پس کسی که پيروی از من کنـد، از مـن انـد( 

کَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَکِـيمُ{ }إِنْ تُعَذِّبْهُم فَإِنَّهُم عِبَادُکَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُم فَإِنَّ عيسی عليه السالم را که:

) اگر ايشان را عذاب کنی، پس بندگان تو اند و اگر بيامرزی، پـس تـو غالـب و بـا  668:مائدة

بعد از آن دستهای خود را بلند نموده فرمود: بار خدايا، امـتم امـتم، و گريسـت، حکمت هستی( 

بـرو و  اهلل عليـه وسـلم یلصـپس از آن خداوند به جبرئيل عليه السالم فرمود: بسوی محمـد 

 خدايت دانا تر است، از او بپرس چه چيز سبب گريهء تو شده؟
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او را از آنچه گفته بود  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلجبرئيل عليه السالم نزدش آمده و 

اهلل عليه  یصلپس خداوند فرمود: ای جبرئيل بسوی محمد  –و او دانا تر است  –با خبر ساخت 

 و بگو همانا ترا در بارهء امتت راضی خواهيم ساخت و ترا آزرده خاطر نمی کنيم.برو  وسلم
 

کُنتُ رِدْفَ النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم علـى  قال ه،رضی اللَّه عن ل،وعن مُعَاذِ بنِ جَبَ -421

اللَـهُ  ت:قلـ ه؟قُّ الْعِبـادِ عَلـى اللَّـحَ ومَا ، يَا مُعَاذُ هَل تَدری مَا حَقُّ اللَّه عَلى عِبَادِهِ »  قال:حِمارٍ ف

وَحقَّ العِبـادِ عَلـى  ا،وَال يُشْرِکُوا بِهِ شَيْت ه،فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَن يَعْبُدُو»  قال: م.وَرَسُولُهُ أَعْلَ

ال تُبَشِّرْهُم »  قال: س؟أُبَشِّرُ النَّايا رسولُ اللَّهِ أَفَال  ت:فقل ا،اللَّهِ أَنْ ال يُعَدِّبَ مَنْ ال يُشِرکُ بِهِ شَيْت

 .متفقٌ عليه «فَيَتَّکِلُوا 
 

 گفت: اهلل عنه یرضمعاذ بن جبل  -421

بر االغی سوار بودم، ايشان فرمودند: ای معاذ آيـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلپشت سر 

 می دانی حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چيست؟

 دانا تراند.گفتم: خدا و رسول او 

فرمود: همانا حق خدا بر بندگان اينست که فقط او را بپرستند و بـه او تعـالی چيـزی را 

شريک نياورند و حق بندگان بر خدا اينست که کسی را که به او چيزی شريک نيـاورده اسـت، 

 عذاب نکند.

 آيا مردم را بندان مژده ندهم؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 آنان را مژده مده که باز بدان اعتماد می کنند. فرمود:
 

لَّم  ا،رضی اللَّه عنهم ب،وعن البَرَاءِ بنِ عاز -427 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ »  قـال:عن النَّبِیِّ صـَ

: هُ تعـالى فـذلک قولـ ه،وأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّ ه،المُسْلِمُ إِذَا سُتِلَ فی القَبرِ يَشهَدُ أَن ال إِلَهَ إِالَّ اللَّ

 ه.[ متفقٌ علي 27 م:إبراهي]   { اآلخِرَةِ وفی الدُّنيَا الحَياةِ فی الثَّابِتِ بِالقَوْل آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يُثَبِّتُ} 
 

روايـت مـی کنـد کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضبراء بن عازب  -427

ی دهد که جز اهلل معبود برحقی نيست و اينکه فرمود: چون مسلمان در قبر سؤال شود، گواهی م

ثابـت مـی "فرستادهء خدا است و آن اين فرمودهء خداونـد اسـت:  اهلل عليه وسلم یمحمد صل

 27ابراهيم:  "گرداند خداوند مؤمنان را به قول ثابت در زندگی دنيا و در آخرت.
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إِنَّ الکَافِرَ إِذَا »  قال:لَيْهِ وسَلَّم رضی اللَّهُ عنه عن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَ س،وعن أَن -428

نَاتِهِ فـی  ن،وَأَمَّا المُؤمِ ا،عَمِلَ حَسَنَةً ، أُطعِمَ بِهَا طُعمَةً مِنَ الدُّنيَ فَإِنَّ اللَّه تعــالى يَـدَّخِرُ لَـهُ حَسـَ

 . «اآلخِرَةِ ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فی الدُّنْيَا عَلى طَاعَتِهِ 

وَيُجْزَى بِهَا فی اآلخِرَة،  ا،إِنَّ اللَّه ال يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فی الدُّنْيَ»  : روايةٍ وفی    

فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للَّهِ تعالى ، فی الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلى اآلخِرَة ، لَمْ يَکُنْ لَهُ  ر،وَأَمَّا الْکَافِ

 م.رواه مسل «بِهَا حَسَنَةٌ يُجْزَى 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضانس  -428

فرمود: چون کافر عمل نيکی را انجام دهد، در برابـر آن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

در دنيا پاداشی مادی به وی داده می شود، اما برای مؤمن خداونـد نيکـی هـايش را در آخـرت 

 به وی روزی می دهد. در دنيا می کند و در برابر طاعتشبرايش ذخيره 

و در روايتی آمده که: خداوند مؤمنی را مورد ستم قرار نمی دهد، در برابر نيکی در دنيا به 

: در برابر نيکی هايی کـه وی اجر ارزانی شود و در آخرت هم جزای خيرش را دريابد. و اما کافر

خرت رسد نيکی ای برايش نمـی برای خدا انجام داده در دنيا رزق داده می شود، ولی چون به آ

 ماند که در برابرش به وی مزد داده شود.
 

لَّ قال:رضی اللَّه عنه  ر،وعن جاب -429 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ مَثَـلُ »  م:قـال رسـولُ اللَّـهِ صـَ

رواه  «وْمٍ خَمْـسَ مَـرَّاتٍ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ کَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِکُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ کُلَّ يَ

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جابر  -429

فرمود: مثل نمازهای پنجگانـه ماننـد جـويی عميـق بـر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

آستانهء خانهء يکی از شما است که بسرعت جريان دارد و روزی پنج بـار در آن شستشـو مـی 

 کند.
 

لَّم  قال: ا،رضی اللَّه عنهم س،وعن ابنِ عبا -431 سمعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

يتاً إاِلَّ » ل:يقو مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنازتِه أَرَبَعُـونَ رَجُـالً ال يُشـرِکُونَ بِاللَّـهِ شـَ

 م.رواه مسل «شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فيه 
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 نهما روايت می کند که:ابن عباس رضی اهلل ع -431

شنيدم که می فرمود: هيچ مرد مسـلمانی نيسـت کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

مرد بر جنازه اش بايستند که هيچ چيزی را به خدا شريک نمی آورنـد، مگـر اينکـه  41بميرد و 

 خداوند شفاعت آنها را در مورد وی می پذيرد.
 

کُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فـی  قال: ه،عن رضی اللَّهُ د،وعن ابنِ مسعو -436

ونَ أَن » قال: م،قُلْنَا: نَعَ « ة؟أَتَرضَونَ أَنْ تَکُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّ»  قال:ف ن،قُبَّةٍ نَحواً مِنْ أَرَبعِي أَتَرضـَ

وَالَّذِی نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّی ألَرجُو أَنْ تَکُونُـوا نِصـفَ »  قال: م،نَعَ ا:قُلْنَ « ة؟تَکُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّ

عرَةِ أَهْلِ الجَنَّة ، وَذَلِک أَنَّ الجَنَّةَ ال يَدخُلُهَا إِالَّ نَفسٌ مُسلِمَةٌ ، وَمَا أَنتُمْ فی أَهْلِ الشِّرکِ إِالَّ کََِا لشـَّ

 متفقٌ عليه. «عَرَةِ السَّودَاءِ فی جلدِ الثَّورِ األَحْمَرِ أَوْ کَالشَّ د،البَيَضَاءِ فی جلدِ الثَّورِ األَسو
 

 گفت: اهلل عنه یرضابن مسعود  -436

در قبه ای )خيمهء مدور از خيمـه  اهلل عليه وسلم یصلخدا پيامبر ما در حدود چهل نفر با 

 حصهء اهل بهشت باشيد؟ 4/6های عرب( بوديم فرمود: آيا راضی می شويد که 

 

 گفتيم: بلی.

 حصهء اهل بهشت باشيد؟ 3/6فرمود: آيا راضی می شويد 

 گفتيم: بلی.

کـه شـما نيمـهء اهـل جان محمد در دست اوست، اميـدوارم  فرمود: سوگند به ذاتی که

بهشت باشيد، زيرا به بهشت جز شخص مسلمان کسی داخل نمی گردد و شما در ميان مـردم 

 موی سياه در پوست گاو سرخ می باشيد.مشرک مانند موی سفيد در پوست گاو سياه يا مانند 
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ه،رضی اللَّه عن ی،وعن أبی موسى األَشعر -432 قال رسـولُ اللَّـه صـَ

 هَـذَا فِکَاکُـکَ مِـنَ ل:إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلى کُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوديًّا أو نَصْرَانِيّآً فَيَقُو» م:وسَلَّ

 . «النَّارِ

لَّم  يَجِـیءُ يَـوْمَ الْقِيامَـةِ نَـاسٌ مِـنَ »  قـال:وفی رواية عنهُ عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 م.رواه مسل «المُسْلِمِين بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الجبَالِ يَغفِرُهَا اللَّهُ لهمُ 
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 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابو موسی اشعری  -432

فرمود: چون روز قيامت شود، خداوند برای هر مسـلمان يـک  هلل عليه وسلما یپيامبر صل

 يهودی يا نصرانی می دهد و می گويد: اين خالصی تو از دوزخ است.

آمده که فرمود: عدهء از مسلمين در روز قيامت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی از 

 اهان شان را می آمرزد.با گناهانی به اندازهء کوهها می آيند و خداوند گن
 

 ل:سمِعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو قال:وعن ابن عمَر رضی اللَّه عنهما  -433

فيقـولُ: أَتَعـرفُ ذنـبَ  ه،فَيُقَرِّرَهُ بِذُنُوبِـ ه،يُدْنَى المُؤْمِنُ يَومَ القِيَامَةِ مِنُ رَبِّهِ حتَّى يَضَعَ کَنَفَهُ عَلَي» 

فَإِنِّی قَد سَتَرتُهَا عَلَيکَ فی الدُّنيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَکَ  قال: ف،رَبِّ أَعْرِ ل:فيقو ا؟تَعرفُ ذَنبَ کَذَکَذا؟ أَ

 ه.متفقٌ علي «فَيُعطَى صَحِيفَةَ حسَنَاته  م،اليَو
 

 ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت می کند: -433

ود: مؤمن در روز قيامت به پروردگارش شنيدم که فرم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

به اندازه ای نزديک می شود که خداونـد رحمـت خـود را بـر او مـی نهـد، و خداونـد او را بـه 

 گناهانش معترف ساخته می گويد: آيا فالن گناه و فالن گناه را بخاطر می آوری؟ 

 در جواب می گويد: پروردگارا! می دانم. 

در دنيا بـر تـو پوشـاندم و امـروز برايـت مـی آمـرزم و  خداوند می فرمايد: همانا آن را

 صحيفهء نيکی هايش به وی داده می شود.

ش: مراد از دنو و قرب مؤمن در روز قیامت به پروردگارش، نزدیکی از دیدگاه کرام ت و احس ان اس ت ن ه 
 نزدیکی از روی مسافه، زیرا او تعالی جل و عال شأنه از مسافت منزه و پاک است.

 

لّى و -434 عن ابنِ مسعودٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ رَجُالً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَة ، فَأَتَى النَّبِـیَّ صـَ

الَةَ وَأَقِمِ}  فأَنزل اللَّهُ تعالى :  ه،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فأَخبر  إِنَّ الَّليْـلِ مِـنَ وَزُلَفـاً النَّهَـارِ طَرََِفـی الصـَّ

لجَميـعِ » قـال: ه؟أَلی هذا يا رسولَ اللَّـ ل:[ فقال الرج 664 د:] هو يِّتَاتِ { السَّ يُذْهِبْنَ الحَسَنَاتِ

 ه.متفقٌ علي «أُمَّتی کُلهِمْ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابن مسعود  -434
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آمـده وی را خبـر سـاخت،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی زنی را بوسيد و سپس نزد 

داريد نماز را در دو طرف روز و در تاريکی شب که همانـا نيکـی هـا  و برپا"خداوند نازل فرمود: 

 یرسول اهلل صل، و آن مرد گفت: آيا فقط برای من است، يا 664. هود: "بدی ها را محو می کند

 ؟اهلل عليه وسلم

 فرمود: برای همهء امت من.
 

يـا  قال:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فجَاءَ رَجُلٌ إِلى النبیِّ صَلّى  قال: ه،رضی اللَّه عن س،وعن أَن -435

لَّم  ی،فَأَقِمْهُ عَلَ ا،رسولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حدّ وَحَضَرتِ الصَّالةُ فَصَلَّى مَعَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا  » قال: ه،فأَقِمْ فیَّ کتَابَ اللَّ ا،يا رسول اللَّهِ إِنِّی أَصَبْتُ حدًّ قال:فَلَمَّا قَضَى الصَّالة 

 ه.متفقٌ علي «قد غُفِرَ لَکَ »قال  م:نَع قال: « ة؟الصَّالَ
 

 گفت: اهلل عنه یرضانس  -435

 اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلآمده گفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشخصی نزد 

اهلل عليـه  یر صـلپيامبمن حدی را مرتکب شده ام، آن را بر من جاری فرما! وقت نماز شد و با 

حـدی را مرتکـب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنماز گزارد، چون نماز ادا شد، گفت: يا  وسلم

 شده ام حکم خدا را بر من جاری فرما.

 فرمود: آيا در نماز با ما حاضر شدی؟ اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل 

 گفت: بلی.

 فرمود: گناهانت آمرزيده شد.
 

إِنَّ اللَّـه لَيَرضـی عـن الْعَبْـدِ أَنْ »  م:سول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّقال ر قال:وعنه  -431

 رواه مسلم. «أَوْ يَشْربَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمدُهُ عَليها  ا،يَأْکُلَ األَکلَةَ، فَيحْمَدُهُ عليه
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضانس  -431

خداوند از بنده اش راضی مـی شـود کـه چـون  فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 لقمهء نانی بخورد، خدا را بر آن ثنا گويد و يا آبی بنوشد، خدا را بر آن ثنا گويد.
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لَّ ه،وعن أبی موسى ، رضی اللَّه عن -437 إِنَّ اللَّـه »  قـال: م،عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وَيَبْسُطُ يَدهُ بِالنَّهارِ ليَتُوبَ مُسیءُ اللَّيلِ حتـى تَطْلُـعَ  ر،مُسیِءُ النَّهَا تعالى، بَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيلِ لَيَتُوبَ

 م.رواه مسل «الشمسُ مِنْ مَغْرِبَها 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابو موسی  -437

فرمود: خداوند دستش را به شب هموار مـی کنـد تـا توبـهء  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

را ببخشد و در روز هموار می سازد تا توبهء گناهکار شب را ببخشد، تـا آنگـاه کـه  گناهکار روز

 آفتاب از مغرب طلوع نمايد.
 

 قـال:رضـی اللَّـه عنـه  ی،وعن أبی نجيحٍ عَمرو بن عَبْسَةَ بفتح العين والباءِ السُّلَمِ -438

اللَةٍ وا علـى شـی کنتُ وَأَنَا فی الجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلى ضـَ وَهُـمْ يَعْبُـدُونَ  ء،، وَأَنَّهُـمْ لَيْسـُ

فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَـإِذَا رسـولُ اللَّـه  ی،فَقَعَدْتُ عَلى رَاحِلَت ا،فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمکَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَار ن،األَوْثَا

مـا  ه:طَّفْتُ حَتَّى دَخلْتُ عَلَيهِ بِمَکَّة ، فَقُلْـتُ لـفَتَلَ ه،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُسْتَخْفِياً جُرَءَاءُ عليهِ قَوْمُ

یْءٍ أَرْسـلَ «أَرْسَلِنی اللَّه »  قال: ی؟وما نب ت:قل «أَنا نَبی »  قال: ت؟أَنَ »  قـال: ک؟قلت: وبِـأَیِّ شـَ

فَمنْ مَعَـکَ عَلـى  ت:قل « وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّه اليُشْرَکُ بِهِ شَیْء ن،وکسرِ األَوْثا م،أَرْسَلنی بِصِلَةِ األَرْحا

إِنَّـکَ  قـال ک،إِنِّی مُتَّبعُ ت:قل ا.ومعهُ يوْمَتِذٍ أَبو بکر وباللٌ رضی اللَّه عنهم «حُر وَعَبْدٌ »  قال: ا؟هَذ

وَلَکِنِ ارْجعْ إِلى أَهْلِکَ فَإِذا سمعْتَ بِی  س؟أَال تَرى حَالى وحالَ النَّا ا.لَنْ تَستطِيعَ ذلکَ يَوْمَکَ هَذ

وَقَدِمَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم المَدينَةَ . وکنتُ  ی،أَهْل إِلى فَذهبْتُ قال  «ظَهَرْتُ فَأْتِنی قد 

وَأَسْأَلُ النَّاسَ حينَ قَدِمَ المدينة حَتَّى قَدِمَ نَفرٌ مِنْ أَهْلی المدينةَ  ر،فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ األَخْبَا ی.فی أَهْل

فَلَـمْ  ه،النَّاسُ إِليهِ سِراعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُه قَتْلَـ ا:فقالو ة؟عَلَ هذا الرَّجُلُ الذی قدِم المدينما فَ ت:، فقل

نَعـم أَنـتَ » قـال: ی؟يا رسولَ اللَّه أَتَعرِفُنـ ت:فقل ه،فَقَدِمتُ المدينَةَ فَدَخَلتُ علي ک،يَستْطَيِعُوا ذلِ

ول اللَّه أَخْبرنی عمَّـا عَلَّمـکَ اللَّـه وَأَجْهَلُـهُ، أَخبِرنْـی عَـنِ يا رس ت:فقل قال: «الَّذی لَقيتنَی بمکةَ 

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ  ح،ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّالةِ حَتَّى تَرتفَعِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْ ح،صَلِّ صَالَةَ الصُّب»  قال:الصَّالَةِ؟ 

فَإِنَّ الصَّالَةَ مشهودة محضورة .  ل،ثُمَّ صَ ر،هَا الکفَّاوَحِينتِذٍ يَسْجُدُ لَ ن،حين تطلع بَيْنَ قَرْنَی شَيْطَا

 ل،فإِذا أَقبلَ الفَیء فصـَ  م،ثُمَّ اقْصُر عن الصَّالةِ، فإِنه حينتذٍ تُسجَرُ جَهَنَّ ح،حتى يستقِلَّ الظِّلُّ بالرُّم

 س،غْـرُبَ الشـمفإِنَّ الصَّالةَ مَشهودةٌ محضورة حتى تُصَلِّیَ العصرَ ثم اقْصُر عن الصـالةِ حتـى تَ

 . «وحينتذٍ يَسْجُدُ لها الکُفَّارُ  ن،فإِنها تُغرُبُ بين قَرنیْ شيطا
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وءَ»  قال:ف ه؟فالوضوءُ حدّثنی عن ه،يا نَبِیَّ اللَّ ت:فقل قال:      ه،ما مـنْکُمْ رجُـل يُقَـرِّبُ وَضـُ

لَ وجهَـهُ کمـا  ه.خياشِيمِإِالَّ خَرَّتْ خطايَا وجههِ وفيهِ و ر،فَيَتَمَضْمضُ ويستنْشِقُ فَيَنْتَثِ ثـم إِذا غَسـَ

ل يديـهِ إِلـى المِـرفَقَينِ إاِلَّ  ء.أَمَرَهُ اللَّه إِالَّ خرّت خطايا وجهِهِ مِنْ أَطرافِ لحْيَتِهِ مع الما ثم يغسـِ

عْرهِ إِالَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ من أَطـرافِ شـَ  ه،ثم يَمْسحُ رَأْسَ ء،خرّت خطايا يديه من أَنامِلِهِ مع الما

فإِن هـو قـامَ  ء،إالَّ خَرت خطايا رِجْلَيه من أَنَامِلِهِ مَع الما ن،ثم يَغْسِل قَدَمَيهِ إِلى الکَعْبَيْ ء،مع الما

رَفَ ل،فصلَّى ، فحمِدِ اللَّه تعالى ، وأَثْنَى عليهِ وَمجَّدَهُ بالذی هو له أَه وَفَرَّغَ قلبه للَّه تعالى . إِال انصـَ

 «.تَتِهِ يومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُمن خطيتَتِهِ کَهَيْ

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولِ صاحِبِ أُمَامَة أَبَا الحديثَ بهذا عَبسةَ بنُ عَمرو فحدّثَ     

فقـال  ل؟فی مقامٍ واحِدٍ يُعطـى هـذا الرَّجُـ ل.يا عَمْروُ بن عَبْسَةَ ، انظر ما تقو :أمامة أبو له فقال

وما بی حَاجة أَنْ أَکذِبَ على اللَّـهِ  ی،وَاقْتَرَبَ أَجَل ی،ورَقَّ عَظمِ ی،مامةَ . فقد کِبرَتْ سِنِّيا أَبَا أُو:عَمْر

تعالى ، وال على رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم لو لم أَسْمَعْهُ من رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

 ولکنِّی سمِعتُهُ أَکثَـرَ مـن ذلـک ه،ما حَدَّثتُ أَبداً بِ ت،حَتَّى عَدَّ سبعَ مَرا ا،ثإِالَّ مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْن أو ثال

 م.رواه مسل
 

 از ابو نجيح عمرو بن عبسه السلمی رضی اهلل عنه روايت شده که گفت: -438

در دورهء جاهليت اعتقاد داشتم اين مردمی که بت ها را می پرستند، بر گمراهی اند و بـر 

 ،استوار نيستند. وقتی شنيدم مردی در مکه پديدار شده که از اخباری اطالع می دهدراه راست 

را دريـافتم،  اهلل عليه وسلم یصليش برآمدم. ناگاه پيامبر خدا اشترم را سوار شده و به جستجو

در حاليکه خود را پنهان می داشت و قومش بر وی دلير بودند به آهستگی به مکه داخل شدم و 

 : تو چه هستی؟به وی گفتم

 فرمود: پيامبرم.

 گفتم: پيامبر چيست؟

 فرمود: مرا خداوند فرستاده است.

 پرسيدم: به چه فرستاده؟

جواب داد: به پيوستگی صلهء رحم، شکستن بت ها و اينکه خدا را به يگانگی بپرسـتيد و 

 چيزی را برايش شريک نسازيد.

 گفتم: با تو در اين کار کيانند؟
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 يک غالم )ابوبکر و بالل بودند( رضی اهلل عنهما.فرمود: يک آزاد و 

 گفتم: من از تو پيروی می کنم.

بسـوی ی آيا حال من و مردم را نمی بينـی، فرمود: در اين روز اين کار را نمی توانی بکن

و علنی کردم، نزدم بيا... بـه خانـه ام رفـتم، وقتـی  باز گرد و چون دعوتم را آشکار خانواده ات

در مدينه آمدند، مـن در ميـان خـانواده ام بـودم و شـروع بـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بررسی خبرها کرده و از مردم پرسش می نمودم تا که گروهی از خانواده ام بـه مدينـه رفتنـد. 

 پرسيدم اين مردی که به مدينه آمد چه کرد؟

وانستند و چون گفتند: مردم بسويش می شتابند، قومش خواستند تا او را بکشند، ولی نت

اهلل عليـه  یرسـول اهلل صـلرسيدم،گفتم: يـا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبه مدينه به حضور 

 آيا مرا می شناسی؟ وسلم 

 فرمود: بلی، تو کسی هستی که در مکه با من ديدار کردی.

 چه خدا به تو تعليم داده و آنرا نمی دانم خبر ده، مرا از نماز خبر ده!مرا از آن گفتم:

باز دار تا که آفتاب به اندازهء يـک  "نوافل"رمود: نماز صبح را بخوان بعد خود را از نماز ف

نيزه باال شود، زيرا آفتاب هنگام برآمدن و طلوع در ميان دو شـاخ شـيطان طلـوع مـی نمايـد. 

يعنی شباهت به آفتاب پرستان می شود، زيرا آنان در اين اوقات آفتاب را پرستش مـی کننـد. "

و در اين هنگام کافران بر آن سجده کنند، سپس نماز بخوان زيـرا آن وقـت محـل  "اعلمواهلل 

باز امتناع کن، زيرا در اين لحظـه  –تا که نيزه از سايه آزاد شود  –حضور و شهود مالئکه است 

نماز بخوان، زيرا اين لحظه وقـت  جهنم داغ گردانيده می شود، و چون سايه بطرف مشرق رود،

مالئکه است تا که نماز عصر را بگزاری. باز خـود را از نمـاز بـاز دار تـا آفتـاب  شهود و حضور

غروب کند، زيرا آفتاب در ميان دو شاخ شيطان غروب می کند و در اين لحظه کفار در برابر آن 

 سجده کنند.

 گفتم: در بارهء وضو با من صحبت کن.

ضمضـه و استنشـاق فرمود: هيچکدام شما نيست که آب وضـويش را نزديـک نمـوده م

نمايد، جز آنکه گناهان روی دهان و بينی اش بيرون می شود. و چون صورتش را طبق امر خـدا 

بشويد گناهان صورتش از دو طرف ريشش ساقط می گردد، بـاز دو دسـتش را تـا آرنـج مـی 

شويد، گناهان دو دستش از ناخن هايش با آب زائل می گردد، و بـاز کـه هـر دو پـايش را تـا 
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گ می شويد گناهان هردو پايش از انگشتانش بـا آب مـی رود، و هرگـاه ايسـتاده نمـاز شتالن

گزارده حمد و ثنای حق تعالی را گفته و به شايستگی آنرا اداء نمايد و دلش را برای خـدا فـارغ 

 يافته است.  دسازد از گناه به گونه ای پاک می شود چنانچه در روز اول از مادرش تول

به ابو امامه گفت: وی گفت: ببين تو چه می گوئی! در يـک حديث را  عمرو بن عبسه اين

 مقام چنين ثوابی به او داده می شود؟!

عمرو گفت: ای ابو امامه! سنم زياد گشته و اجلم نزديک شده است و نيازی بدين نيست 

کبار دو ي اهلل عليه وسلم یصلکه در اينحال بر خدا و رسولش دروغ بگويم، اگر آنرا از رسول اهلل 

بار تا هفت بار و آنرا شمرد، نمی شنيدم، هرگز آنرا بيان نمی کردم و بيشتر از اين آنرا از پيامبر 

 خدا شنيده ام.
 

إِذا » قال:عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،وعن أبی موسى األشعری رضی اللَّه عن -439

وإذا أرادُ هَلَکـةَ  ا،فجعلَهُ لها فَرَطاً وسلَفاً بين يَـدَيه ا،هَا قَبلَهأَرادَ اللَّه تعالى ، رحمةَ أُمَّةٍ ، قَبضَ نبيَّ

وا أَمْـرَهُ  ر،فَأَهْلَکَهَا وهوَ حَیُّ ينظُ ی،حَ ونبيُّهَا عذَّبها ، أُمَّةٍ   «فَأَقَرَّ عينَهُ بِهالکها حين کـذَّبوهُ وعصـَ

 م.رواه مسل
 

 :روايت می کند که اهلل عنه یرضابو موسی اشعری  -439

فرمود: هرگـاه خداونـد ارادهء رحمـت را بـر امتـی کنـد  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

پيامبرش را پيش از ايشان بسوی خود باز می گرداند، تا پيشاپيش برای مهمانـداری و اکـرام 

شان زمينه سازی کند و چون ارادهء هالک شان را نمايد، عذابشان کند در حاليکه پيامبر شـان 

 زنده است.

ون او را تکذیب کرده اند، دل ش را چ : یعنی در حالیکه پیامبر خدا شاهد بوده و هالک شان را می بیند وش
 با مشاهدهء آن شاد می کند.

 

 در فضيلت اميد و رجاء باب -52
 

إِلَى اللَّهِ  فَسََتذْکُرُونَ مَا أَُقولُ لَُکمْ وَُأفَوُِّض أَمْرِی }قَالَ اهلل تَعَالَى إخباراً عن العبدِ الصالِحِ: 

غافر: { 45{ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّتَاِت مَا مَکَرُوا وَحَاَق بِآِل ِفرْعَْونَ سُوُء الْعَذَابِ}44إِنَّ اللََّه َبصِيٌر بِالْعِبَادِ}

44 – 45 
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خداوند در حاليکه از بندهء صالح خبر می دهد، می فرمايد: و من کار خود را به اهلل وامی 

 به احوال بندگان بيناست. پس خداوند او را از شر و مکر فرعونيان محفوظ گذارم، همانا اهلل

 داشت.
 

»  قـال:عن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّـهُ  ه،وعن أبی هريرة ، رضیَ اللَّه عن -441

وَاللَّهِ للَّهُ أَفْرَحُ بتَوْبةِ عَبْـدِهِ مِـنْ  ی،نوأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْکُرُ ی،أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدی ب ل،عَزَّ وَج ه،قالَ اللَّ

 ا،وَمَـنْ تَقَـرّبَ إِلَـیَّ ذِراعـ ا،تَقرَّبْتُ إِلَيْهُ ذِرَاعـ ا،أَحَدِکُمْ يجدُ ضالَّتَهُ بالْفَالةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَیَّ شِبْر

وهذا لفظ إحـدى رِوايـات  ه،متفقٌ علي «هَرْوِلُ أَقبلتُ إلَيه أُ ی،وإِذَا أَقْبَلَ إِلَیَّ يمْش ا،تقَرَّبْتُ إليه بَاع

 م.مسل
 

روايـت مـی کنـد کـه  اهلل عليه وسلم یصلاز پيامبر خدا  اهلل عنه یرضابو هريره  -441

 فرمود:

او هستم هـر  من باخداوند تعالی می فرمايد: من با گمان بنده ام به خويش می باشم. و 

ادمان تر می شود به توبهء بنده اش از يکی از شما سوگند بخدا که خدا ش"کجا که مرا ياد کند، 

و آنکه بسوی من يک وجب نزديکی جويد، به او يک گـز  "که در بيابان گم شده اش را می يابد

نزديک شوم و آنکه بسويم گزی نزديک شود به او يک باع نزديک شوم و چون بسويم گام زند 

 با سرعت به او روی می آورم.
 

قَبْلَ  م،أَنَّهُ سَمعَ النَبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ا،رضی اللَّه عنهم ه،بدِ اللَّوعن جابِر بن ع -446

 م.رواه مسل« ال يموتن أَحَدُکُم إِالَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ باللَّه عزَّ وَجَلَّ »  ل:موْتِهِ بثالثَةِ أَيَّامٍ يقو
 

 کند: جابر بن عبد اهلل رضی اهلل عنهما روايت می -446

 اهلل عليـه وسـلم یآنحضرت صلاز  اهلل عليه وسلم یصلسه روز قبل از وفات پيامبر خدا 

شنيدم که می فرمود: هرگز نميرد يکی از شما، مگر اينکه بايد گمـانش را بـه اهلل تعـالی نيکـو 

 نمايد.
 

»  ل:لَّم يقـوسمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  قال:رضی اللَّه عنه  س،وعن أَن -442

يـا  ی،يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّکَ مَا دَعوْتَنی وَرَجوْتَنی غَفَرْتُ لَکَ عَلى ما کَانَ مِنکَ وال أُبَـالِ قال اللَّه تعالى :

إِنَّـکَ لَـو أَتَيْتَنـی  م،يَا ابْـنَ آدَ ک،ثم اسْتَغْفَرْتَنی غَفَرتُ لَ ء،لَوْ بَلغَتْ ذُنُوبُکَ عَنَانَ السما م،ابن آد
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 قال:و ی.رواه الترمذ «ألَتَيْتُکَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً  ا،ثُمَّ لَقِيْتَنی ال تُشْرِکُ بِی شَيْت ا،رابٍ األَرْضِ خطايبِقُ

 ن.حديث حس
 

 روايت می کند: اهلل عنه یرضانس  -442

شنيدم می فرمود: خداوند فرمود: ای فرزند آدم تو تـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

که از من بخواهی و اميد به من کنی آنچه را که از تو سر زند می آمرزم و باکی نـدارد،  لحظه ای

ای فرزند آدم اگر گناهانت به بلندی آسمان برسد و بعداً از من آمرزش طلبی، آنرا برايـت مـی 

 آمرزم. ای فرزند آدم اگر تو به پُری زمين از گناه نزدم بيائی و در حالی با من روبرو شوی که به

 من شريک نياورده باشی، به پُری زمين از آمرزش با تو روبرو می گردم.
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 (رجاءبيم و اميد )خوف و جمع بين باب  -53
 

 ء،وَيَکُونَ َخْوفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَوا ا،اعْلَمْ أنَّ المُخْتَارَ لِْلعَبْدِ فی حَالِ صِحَِّتهِ أْن يَکُوَن خَائفاً رَاجِي

وقواعِدُ الشَّرْع مِنْ نصُوصِ الکِتَاِب والسُّنَةِ وغَيْرِ ذَِلکَ مُتظاهَِرةٌ  ء،الرَّجا وفی حَالِ المََرضِ يُمحَّضُ

 عَلَى ذلک.

البته برای بنده پسنديده است اينکه در حال صحت خويش ترسان و اميدوار باشد، و 

ترس و اميدش هردو برابر باشد و در حال مرض نيز همچنين چنانچه اصول شرعيه و آيات و 

 اديث همه دال بر اين امر می باشد.اح

 

 22األعراف: فَاَل يَأَْمنُ مَکْرَ اللِّه إِالَّ الْقَوُْم اْلخَاسِرُونَ{ }قَالَ اهلل َتعَالَى 

 1٥یوسف: و قال تعالی: }إِنَُّه اَل يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ ِإالَّ الْقَْومُ الْکَافِرُونَ{ 

 80٥آل عمران:  جُوهٌ َوتَسْوَدُّ وُجُوٌه{و قال تعالی: } َيوْمَ تَبْيَضُّ وُ

 8٥٥األعراف:  و قال تعالی: }إِنَّ رَبَّکَ لَسَرِيعُ اْلعِقَابِ وَإِنَُّه لَغَُفورٌ رَّحِيمٌ{

 84 – 87االنفطار:  {64{ وَإِنَّ اْلفُجَّارَ لَفِی جَحِيمٍ}63و قال تعالی: } ِإنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی َنعِيمٍ}

{ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ 7{ فَهُوَ فِی عِيشَةٍ رَّاضِيٍَة}1فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} و قال تعالی: }

 2 – ٥القارعة:  {9{ فَأُمُّهُ هَاوِيٌَة}8مَوَازِينُهُ}
 

 99خداوند می فرمايد: پس ايمن نمی شوند از مکر خدا مگر گروه زيانکاران. اعراف: 

ه از رحمت خدا جز گروه کافران نا اميد نشوند. و ميفرمايد: همانا سخن اين است ک

 87يوسف: 

 611و ميفرمايد: آن روز که سفيد شود رويهايی و سياه گردد رويهائی. آل عمران: 

و ميفرمايد: هر آئينه پروردگار تو زود عقوبت کننده و او نيز آمرزندهء مهربان است. 

 617اعراف: 

 63بهشت و گنهکاران در دوزخ باشند. انفطار: و ميفرمايد: هر آئينه نيکوکاران در نعيم 

– 64  



 311 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

و ميفرمايد: پس هر که پله های حسنات او گران شد در بهشت زندگی توأم با آسايش 

  9 – 1دارد و اما هر که سبک شد پله های او پس جايگاه آن شخص هاويه باشد. قارعه: 
 

جاءُ فی آيَتَيْنِ مُقْتَرَِنتَيْنِ أَو آيات أَو آية واآليات فی هذا المعنى کثيرةٌ . فَيَجْتَمعُ الَخوفُ والر

. 
 

آيات وارده زياد بوده بگونه ای که خوف و رجاء را همه وقت در دو آيهء متصل درمی 

 يابيم:
 

لَّم  ه،وعن أبی هريرة . رضی اللَّه عن -443 لَـوْ »  قـال:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

وَلَوْ يَعْلَمُ الکافِرُ مَا عِنَد اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ  د،نُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العُقُـوبَةِ . ما طَمِعَ بجَنَّتِهِ أَحَيَعْلَمُ المُؤْمِ

 م.رواه مسل «، مَا قَنطَ مِنْ جنَّتِهِ أَحَدٌ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -443

گر مؤمن عذابی را که نزد خدا است بداند، هيچوقـت فرمود: ا اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

به بهشت او طمع نمی کند و اگر کافر رحمتی را که نزد خداست بداند، هيچوقت از بهشت او نـا 

 اميد نمی شود.
 

»  قال:أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،رضی اللَّه عَن ی،وعن أبی سَعيد الخدرِ -444

قَـدِّمُونی  ت:فَإِنْ کانَتْ صـالِحَةً قالَـ م،الجَنَازَةُ واحْتمَلَهَا النَّاسُ أَو الرِّجالُ عَلى أَعْنَاقِه إذا وُضِعتِ

أَيْنَ تَذْهَبُونَ بَها؟ يَسْمَعُ صَوتَها کُـلُّ شـیءٍ إالَّ  ا،يا ويْلَهَ ت:وَإنْ کانَتْ غَير صالحةٍ ، قالَ ی،قَدِّمُون

 .رواه البخاری «صَعِقَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَاإلِنْسَانُ
 

 روايت می نمايد که: اهلل عنه یرضابو سعيد الخدری  -444

فرمود: چون جنازه نهاده شود و مردم آنرا بر شانه هـای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خويش بردارند، اگر صالح باشد، می گويد مرا پيش ببريد و پيش ببريـد و اگـر صـالح نباشـيد 

او را کجا می بريد؟ بگونه ای که صدايش را همه چيز جز انسان مـی شـنود و گويد: وای بر او، 

 هر گاه انسان شنود بيهوش گردد.
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لَّ قال: ه،رضی اللَّه عن د،وعن ابن مسعو -445 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ »  م:قال رسولُ اللَّـه صـَ

 ی.رواه البخار «ثْلُ ذلک الجَنَّةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِکُمْ مِنْ شِرَاکِ نَعْلِه وَالنَّارُ مِ
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابن مسعود  -445

فرمود: بهشت برای يکی از شما از بند کفشش نزديکتر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 است و دوزخ نيز همچنان.

 

ت گريستن از ترس خدا و اشتياق بسوی او جلت ليباب فض -54

 عظمته
 

 619اإلسراء: { يَِخرُّونَ لِألَذْقَانِ يَبْکُونَ وَيَزِيدُهُمْ ُخشُوعاًوَ }قَالَ اهلل َتعَالَى 

 59النجم:  {11{ وَتَضْحَُکوَن وَلَا تَبْکُونَ}59أَفَمِنْ َهذَا الْحَدِيِث َتعْجَبُونَ} و قال تعالی: }

– 11 
 

خداوند می فرمايد: و می افتد بر روی خويش گريه کنان و می افزايد قرآن فروتنی 

 619ان را. اسراء: ايش

و هم می فرمايد: آيا از اين سخن تعجب می کنيد و خنده می نمائيد و نمی گرييد؟. 

 11 – 59نجم: 
 

لَّ قال: ه.رضی اللَّه عن د،وعَن أبی مَسعو -441 اقْـرَأْ » م:قال لی النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

مَعَهُ مِـنْ  » قال:، ل؟وَعَلَيْکَ أُنْزِ ک،يْأَقْرَأُ عَلَ ه،يا رسُولَ اللَّ ت:قل «علَّی القُرآنَ  إِنـی أُحِـبُّ أَنْ أَسـْ

} فَکَيْـفَ إِذا جِتْنـا مِـنْ کُـلِّ أُمَّـة حتى جِتْتُ إلى هذِهِ اآليـة :  ء،فقرَأْتُ عليه سورَةَ النِّسا «غَيْرِی 

بُکَ »  قال: [ 46] اآلية :  بِشَهيد وِجتْنا بِکَ عَلى هَؤالءِ شَهِيداً {  فَـإِذَا  ه.فَالْتَفَـتَّ إِليْـ «اآلنَ حَسـْ

 ه.متفقٌ علي ن.عِيْناهُ تَذْرِفا
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابن مسعود  -441

 برايم گفت: قرآن را بر من بخوان! اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
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، من بر شما بخوانم حال آنکه قـرآن بـر شـما اهلل عليه وسلم یصلگفتم: ای پيامبر خدا 

 شده است؟نازل 

فرمود: دوست دارم آنرا از غير خود بشنوم و بر آن حضرت سورهء نساء را خواندم تا بـه 

،  46 ء:نسـا  } فَکَيْفَ إِذا جِتْنا مِنْ کُلِّ أُمَّة بِشَهيد وِجتْنا بِکَ عَلى هَؤالءِ شَهِيداً {اين آيه رسيدم: 

ستم ديدم از چشـمان شـان نگري اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلفرمودند: بس است و چون به 

 اشک می ريزد.
 

لَّم خُطْبَـةً مَـا  قال: ه،رضی اللَّه عن س،وعن أن -447 خَطَبَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

حَابُ فَغَطَّى أَصـْ  قال:« لَوْ تعْلمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِکْتُمْ قَلِيالً وَلَبَکَيْتُمْ کثيراً»  قال:ف ط،سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَ

 ف.وَسَبَقَ بيَانُهُ فی بابِ الخَو ه.متفقٌ علي ن.ولهمْ خَنِي م.وُجُوهَهُ م.رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضانس  -447

خطبهء خواندند که مثل آنرا هرگز نشنيده بودم، فرمـود:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

چه را که می دانم می دانستيد، کم می خنديديد و بسيار می گريستيد. گفت: سـپس اگر شما آن

روی های خود را پوشيدند، در حاليکه صدايشان به گريه بلنـد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلياران 

 بود.
 

الَيَلِجُ » : وسَلَّم : قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِوعن أبی هريرة، رضی اللَّه عنه، قال -448

بِيلِ اللَّـه ودُخـانُ النَّارَ رَجْلٌ بَکَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّه حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فی الضَّرْع واَل يَجْتَمعُ غُبَارٌ فی سَ

 .رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ «جَهَنَّمَ
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -448

فرمود: داخل نمی شود به دوزخ آنکه از ترس خدا گريـه  يه وسلم اهلل عل یرسول اهلل صل

 کرده باشد تا که شير دوباره به پستان باز گردد. و غبار راه خدا با دود دوزخ يکجا جمع نشود.
 

مَ ال سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فی ظِلِّهِ يَوْ»  م:قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -449

اجِ ل،إِمامٌ عادِ ه:ظِلَّ إالَّ ظِلُّ وَرَجُـالنِ  د.وشابٌّ نَشَأَ فی عِبَادَةِ اللَّه تَعالى . وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّق بالمَسـَ

ی أَخـافُ إِنّـ قال:فَ ل.، وَرَجَلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمالَيهِوتَفَرَّقَا عَ تَحَابَّا فی اللَّه اجتَمَعا عَلَيهِ
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ورَجُـلٌ ذَکَـرَ اللَّـه خالِيـاً  ه.ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فأَخْفاها حتَّى الَ تَعْلَمَ شِمالهُ ما تُنْفِقُ يَمِينـ ه.اللَّ

 .متفقٌ عليه «فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -449

هستند که خداونـد آنهـا را در سـايه  فرمود: هفت کس اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اش، در روزی که سايهء جز سايه اش نيست، جای دهد: زمامدار عادل و جوانی کـه در عبـادت 

و دو مـردی کـه خـاص بـرای اهلل بـا  ،خدا بزرگ شده باشد و مردی که گرويدهء مساجد است

و وند بـرای او، ، با هم يکجا می شوند برای خدا و از هم جـدا مـی شـيکديگر محبت می ورزند

شخصی که زنی صاحب مقام و زيبا او را دعوت به زنا نمايد، ولی او در جواب بگويد: از خدا می 

ترسم و آنکه بگونه ای پنهان صدقه دهد که دست چـپش از دسـت راسـت آن کـه داده خبـر 

 نگردد، و مردی که در تنهائی خدا راياد کرده و اشک از چشمانش سرازير شود.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ه.رضی اللَّه عن ر.عبد اللَّه بنِ الشِّخِّيوعَن  -451 ولَ اللَّـه صـَ أَتَيْتُ رسـُ

والتِّرمـذیُّ  د.حديث صحيح رواه أبـو داو ء.وسَلَّم وَهُو يُصلِّی ولجوْفِهِ أَزِيزٌ کَأَزِيزِ المرْجَلِ مِنَ البُکَا

 ح.فی الشَّمائِل بإِسنادٍ صحي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضخير از عبد اهلل بن ش -451

آمدم در حاليکه نماز می گزاردند و سينهء مبارک  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخدمت 

 صدائی داشت. "از گريه"مانند آواز ديگ 
 

لَّ قال: ه.وعن أَنسٍ رضی اللَّه عن -456 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ألَبِـیِّ بـنِ  م،قالَ رسُولُ اللَّه صـَ

 قـال: «لَـمْ يَکُـن الَّـذِينَ کَفَـرُوا  ک:أَمْرَنی أَنْ أَقْرَأَ علَيْ ل،عَزَّ وجَ ه،إِنَّ اللَّ»  ه:رضی اللَّه عن .بکَعْ

 متفقٌ عليه.  ی.فَبَکى أُبَ «نَعَمْ »  قال: ی؟وَسَمَّان

 وفی رواية: فَجَعَلَ أُبَیٌّ يَبْکی.
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز انس  -456

فرمود: خداوند عزوجـل  اهلل عنه یرضبرای ابی بن کعب  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بر تو بخوانم. }لَمْ يَکُن الَّذِينَ کَفَرُوا{ مرا دستور داده که 

 گفت: آيا مرا اسم برد؟
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 گريست. اهلل عنه یرضفرمود: بلی و ابی 
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  بعدَ وفاةِ ا.رضی اللَّه عنهم ر،قالَ أَبو بَکْرٍ لعم قال:وعنه  -452 رسول اللَّه صـَ

لَّ ا.رضی اللَّه عنه ن.انْطَلِقْ بِنا إلى أُمِّ أَيم م:وسَلَّ  م،نَزُورُها کما کَانَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

ولِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِ ک؟ما يُبْکِي ا:فقَاال له ت.فَلَمَّا انْتَهَيا إِليْها بَکَ ا.يَزُورُه نْدَ اللَّه تعالى خَيْرٌ لِرَسـُ

لّى اهللُ  ی،إِنی الَ أَبْکِ ت:قالَ م،اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ أَنِّی ألَعْلَمُ أَنَّ ما عنْدَ اللَّه خَيرٌ لِرَسُولِ اللَّه صـَ

فَجَعَـال يَبْکِيـانِ  ء،جَتْهُما عَلى البُکـاولکِنِّی أَبْکِی أَنَّ الوَحْیَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ فَهَيَّ م،عَلَيْهِ وسَلَّ

 ر.رواهُ مسلم. وقد سبق فی باب زيارَةِ أَهل الخي مَعهَا
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضانس  -452

 اهلل عنـه یعمـر رضـبرای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبعد از وفات  اهلل عنه یابوبکر رض

به ديدارش می رفت، ما  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صله گفت: ما را نزد ام ايمن ببر همانگونه ک

هم به ديدارش برويم. وقتی آنجا رفتيم، گريست. از وی پرسيدند چه چيز ترا به گريه آورد؟ آيا 

 نزد خدا دارد برايش بهتر است؟ اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنمی دانی آنچه که 

نزد خدا دارد  اهلل عليه وسلم یصل پيامبرگفت: من برای آن نمی گريم که نمی دانم آنچه 

برايش بهتر است، ولی گريه ام برای اينست که وحی آسمانی قطع شده، بعداً هر دوی آنهـا را 

 به گريه آورد وشروع به گريستن با وی کردند.
 

لَّم  لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ»  قال: ا،رضی اللَّه عنهم ر،وعن ابن عَمَ -453 وسـَ

: عنهـا اللَّـه فقالتْ عائشةُ ، رضی  «مُرُوا أَبا بَکْرِ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ »  قال:وَجَعُهُ قيلَ لَهُ فی الصَّالَةِ ف

 « .مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ »  قال:ف « البُکاءُ غَلَبَهُ القُرآنَ قَرَأَ إِذا رَقيقٌ رَجُلٌ بَکْرٍ أَبَا إِنَّ

مع  ت:قل ت:قالَ ا،رضی اللَّه عنهوفی رواية عن عائشةَ ،  إِنَّ أَبا بَکْرٍ إِذا قَامَ مقامَکَ لَم يُسـْ

 ه.متفقٌ علي ء.النَّاس مِنَ البُکَا
 

 ابن عمر رضی اهلل عنهما ميگويد: -453

شدت گرفت برايش از نماز گفته شـد، فرمـود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون بيماری 

ماز گزارد. عايشه رضی اهلل عنها گفت: وی مردی نرم دل است ابوبکر را بگوئيد تا برای مردم ن

فرمـود: وی را  اهلل عليـه وسـلم یآنحضـرت صـلو وقتی قرآن بخواند گريه بر وی غالب شود. 

 بگوئيد تا بر مردم نماز گزارد.
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در روايتی از عايشه رضی اهلل عنها آمده که گفتم: وقتی ابوبکر به جايتان ايستاده شـود، 

 ه مردم صدای او را نمی شنوند.از شدت گري
 

رَضیَ اللَّـه عنـهُ  ف،وعن إِبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أَنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْ -454

فَلَمْ يُوجَدْ لَـه  ی،وهُوَ خَيْرٌ مِنِّ ه،رضیَ اللَّه عن ر،قُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَي قال:ف ا،أُتِیَ بطَعامٍ وکانَ صائم

ثُمَّ بُسِطَ لَنَـا  ه،وإِنْ غُطِّیَ بها رِجْاله بَدَا رأْسُ ه،نُ فيهِ إِالَّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّی بِها رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْالُما يُکَفَّ

ثُـمَّ  .اأُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيا مَا أُعْطِينَا قَدْ خَشِينَا أَنْ تَکُونَ حَسَنَاتُنا عُجِّلَتْ لَن قال:مِنَ الدُّنْيَا ما بُسِطَ أَوْ 

 ی.رواهُ البخار م.جَعَلَ يبْکی حَتَّى تَرَکَ الطَّعا
 

 از ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روايت شده که: -454

برای عبد الرحمن بن عوف طعامی آورده شد و او روزه داشت، گفت: مصعب بن عمير که 

د، جـز چـادری از من بهتر بود کشته شد، حال آنکه چيزی برايش يافت نشد تا در آن کفن گرد

)پتو( که چون سرش بدان پوشيده می شد، پاهايش برهنه می مانـد و چـون پاهـايش را مـی 

يا گفت که برای ما  –پوشاندند، سرش ظاهر می شد و چنانچه می بينيد دنيا برای ما فراخ شده 

ه آنچه می بينيد و می ترسيم که حسنات ما برای ما در دنيا پـيش داده شـد –از دنيا داده شده 

 باشد وگريه را شروع نمود و طعام را ترک کرد.
 

عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  ه،رضیَ اللَّه عن ی،وعن أبی أُمامة صُدَیِّ بْنِ عَجالنَ الباهِل -455

للَّـه : قَطْرَةُ دُمُوعٍ مـن خَشـيَةِ اوأَثَرَيْنِلَيْسَ شَیءٌ أَحَبَّ إِلى اللَّه تعالى من قَطْرَتَين » وسَلَّم قال: 

ةٍ ، وأما األثران فأثر فی سبيل اهلل تعـالى وَأَثَرٌ فـی فَرِيی سَبِيلِ اللَّه تعالىوَقَطرَةُ دَمٍ تُهرَاقُ ف ضـَ

 .رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ «منْ فَرَائِضِ اللَّه تعالى
 

 روايت می دارد که: اهلل عنه یرضابو امامه صدی بن عجالن باهلی  -455

فرمود: هيچ چيز نزد خداونـد دوسـت داشـتنی تـر از دو  هلل عليه وسلما یصلپيامبر خدا 

قطره و دو عالمت نيست: قطرهء اشکی که از ترس خدا می ريزد و قطرهء خونی که در راه خدا، 

ريخته می شود، اما دو عالمه و نشانه عالمهء جهاد در راه خدا و عالمتـی کـه در فريضـه ای از 

 يشانی يا زانو از کثرت سجود آشکار گردد(.فرائض خداوند است )يعنی در پ
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وعَظَنَا رسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ه،حديث العْرباض بنِ ساريةَ . رضی اللَّه عن -451

 . وقد سبق فی باب النهی عن البدع. «وذَرَفْت منْهَا العُيُونُ  ب،وسَلَّم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ منها القُلُو
 

 است که گفت: اهلل عنه یرضض بن ساريه حديث عربا -451

برای ما موعظه ای فرمود که دلها از آن هراسـان شـد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 چشم ها از آن اشکبار.
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ت زهد و پارسائی در دنيا و تشويق بر کم طلبی از آن و ليباب فض -55

 فضيلت فقر 
 

اةِ الدُّنْيَا کَمَاء أَنزَْلنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ األَْرضِ مِمَّا قَالَ اهلل تَعَالَى } إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَ

وَن عَلَيْهَا َأتَاهَا يَأْکُُل النَّاسُ وَاألَنْعَاُم حَتَّىَ إِذَا أَخَذَِت اأَلْرضُ زُْخرُفَهَا وَازَّيَّنَْت وَظَنَّ َأهْلَُها أَنَّهُْم قَادِرُ

 أَوْ نَهَاراً َفجَعَلْنَاهَا حَصِيداً کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِاألَمْسِ َکذَلِکَ نَُفصِّلُ اآليَاتِ ِلقَوْمٍ أَمْرُنَا لَيْالً

 24يونس:   {24يَتَفَکَّرُونَ}

 وقال تعالی: } وَاضِْرْب لَهُم مَّثَلَ اْلحَيَاةِ الدُّنْيَا کَمَاء َأنزَلْنَاهُ مَِن السََّماءِ فَاخْتَلَطَ بِِه نَبَاتُ 

{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ 45الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ َهشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَکَانَ اللَُّه عَلَى ُکلِّ َشیْءٍ مُّقْتَدِرًا}

 41 – 45الکهف:  {41الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَْيرٌ عِندَ َربَِّک ثَوَاباً وَخَْيرٌ أَمَالً}

اِل ل تعالی: } اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا َلعٌِب وَلَهْوٌ وَزِينٌَة وَتَفَاخٌُر بَيْنَکُْم وَتَکَاُثرٌ ِفی الْأَمْوَوقا

الْآِخرَِة َعذَابٌ  وَالْأَوْلَادِ کَمَثَِل غَيٍْث أَعَْجبَ الْکُفَّاَر نَبَاتُُه ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاُه ُمصْفَرًّا ُثمَّ يَکُونُ ُحطَاماً وَفِی

 21الحديد:   شَدِيدٌ وَمَغْفَِرةٌ مِّنَ اللَّهِ َورِضْوَاٌن وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ{

وقال تعالی: } زُيَِّن لِلنَّاسِ حُبُّ الشََّهوَاتِ ِمنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطرَِة مِنَ 

 وَالِْفضَّةِ وَالْخَيِْل الْمُسَوََّمةِ وَاألَْنعَامِ وَاْلحَْرثِ ذَِلکَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللُّه عِندَهُ ُحسْنُ الذَّهَبِ

 64آل عمران:  {64الْمَآبِ}

يَا وَلَا يَغُرَّنَّکُم بِاللَِّه وقال تعالی: } يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَُغرَّنَُّکمُ الْحَيَاُة الدُّنْ 

 5فاطر:  {5الْغَرُورُ}

{ ُثمَّ کَلَّا 3{ کَلَّا سَوْفَ َتعْلَمُونَ}2{ حَتَّى ُزرُْتمُ الْمَقَابِرَ}6وقال تعالی: } أَلْهَاُکمُ التَّکَاثُرُ}

 5 – 6التکاثر: { 5{ کَلَّا َلوْ َتعْلَُمونَ عِْلمَ الْيَقِينِ}4سَوْفَ َتعْلَُمونَ}

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآِخَرةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ َلوْ کَاُنوا  قال تعالی: }و

 14العنکبوت:  {14يَعْلَمُونَ}
 

خداوند می فرمايد: محققاً مثل زندگانی دنيا مانند آبيست که از آسمان فرود آورديمش و 

هم آميخت نباتات زمين از آنچه مردم و چارپايان می خورند، تا وقتيکه زمين به سبب آن در 

بدست آورد پيرايهء خود را و آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن که ايشان توانايند بر انتفاع 
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از آن، ناگهان فرمان ما در شب يا روز بر زمين آمد و گردانيديم آن را مثل زراعت از بيخ بريده 

 24يروز هيچ نبود و خداوند اينگونه آياتش را به اهل فکرت بيان می دارد. يونس: که گويا د

که مانند آبيست که از آسمان فرو کن و ميفرمايد: و برای شان مثل زندگانی دنيا را بيان 

فرستاديمش و در هم پيچيد به سببش رستنی زمين، و آخر کار در هم شکسته گرديد که بادها 

ر همه چيز توانا است. مال و فرزندان آرايش زندگانی دنيا بوده و نزد خدا می پرانيدش و خدا ب

  41 – 45شايسته و پاينده بوده و عاقبت آن نيکوتر است. کهف:  ،حسنات

و ميفرمايد: بدانيد که زندگانی دنيا بازی و لهو و آرايش و تفاخر در ميان تان و زيادت 

در مثل  مانند بارانيست که زراعت کنندگان را  طلبی در مالها و فرزندان از يکديگر است، و

، باز بينی که زرد و خشک شود و بپوسد، و در آخرت عذاب سخت است رستنی بشگفت دارد

)دنيا طلبان را( و نيز از جانب خدا آمرزش و خوشنوديست )مؤمنانرا( و زندگانی دنيا جز بهرهء 

 21که باعث فريب باشد، چيز ديگری نيست. حديد: 

رمايد: و برای مردم دوستی آرزوهای نفس از زنان، فرزندان و خزانه های جمع و ميف

ساخته از زر و سيم و اسپان نشانمند ساخته و چهارپايان و زراعت آراسته کرده شده و اين 

 64است بهرهء زندگی دنيا و نزد خدا است بازگشت نيک. آل عمران: 

پس شما را زندگانی دنيا فريفته  و ميفرمايد: ای مردمان حقا وعدهء خدا راست است

 5خدا فريب ندهد. فاطر:  "عفو"نکند و شيطان فريبنده شما را در برابر 

و ميفرمايد: شما را غافل کرد از يکديگر حس افزون طلبی مال تا به گورستان ها 

رسيديد نخواهيد دانست باز ميگويم نی نخواهيد دانست، نی نی اگر حقيقت کار را بدانيد به 

  5 – 6يقين، غافل نمی شديد. تکاثر:  علم

و هم می فرمايد: و اين زندگانی دنيا جز بازی و بيهودهء بيش نيست، و زندگانی اگر 

 14مردم بدانند در حقيقت دار آخرت است. عنکبوت: 
 

لَّ ه،رضی اللَّه عن ی.عن عمرو بنِ عوفٍ األَنْصار -457 م أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ن،إلى البَحْرَيْنِ يَأْتِی بِجزْيَتِهَا فَقَدمَ بِمالٍ منَ البحْـرَي ه،رضی اللَّه عن ح،بَعَثَ أَبا عُبيدةَ بنَ الجرَّا

 فَسَمِعَت األَنصَارُ بقُدومِ أبی عُبَيْدَةَ ، فوافَوْا صَالةَ الفَجْرِ مَعَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَلَمَّـا

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ه،فَتَعَرَّضُوا لَ ف،انْصَرَ م،اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّصَلى رسول  فَتَبَسَّمَ رسـول اللَّـه صـَ

أَجَل يا  ا:فقالو «أَظُنُّکُم سَمِعتُم أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَیء مِنَ الْبَحْرَيْنِ » قال:ثُمَّ  م،وسَلَّم حِينَ رَآهُ
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وَلکنّـی أَخْشـى أَنْ  م.فواللَّه ما الفقْرَ أَخْشَى عَلَيْکُ م،أَبْشِرُوا وأَمِّلُوا ما يَسرُّکُ» ـال: فقـ ه،رسول اللَّ

وهَ م،تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْکُم کما بُسطَتْ عَلَى مَنْ کَانَ قَبْلَکُ فَـتَهْلِکَکُمْ کَمَـا  ا.فَتَنَافَسُوهَا کَمَـا تَنَافَسـُ

 ه.متفقٌ علي «أَهْلَکَتْهُمْ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعمرو بن عوف انصاری  -457

را به بحرين فرستاد،  اهلل عنه یرضابو عبيده ابن الجراح  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

 اهلل عنـه یرضکه جزيهء آنها را بياورد، و او هم مالی را از بحرين آورد. انصار از آمدن ابو عبيده 

رسـول اهلل ادا نمودنـد.  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلز صبح حاضر و آنرا با آگاهی يافته، و در نما

آنها را ديده تبسم فرمودند و گفت: گمان می کنم، شنيده ايد که ابو عبيده  اهلل عليه وسلم  یصل

 مالی را از بحرين آورده است؟

 !اهلل عليه وسلم یصلجواب دادند: بلی ای پيامبر خدا 

ميدوار به آنچه شما را شاد سازد! بخدا قسم من از فقر بر شما نمی فرمود: شاد باشيد و ا

ترسم، ليکن ترسم از اينست که دنيا بر شما فراخ شود، چنانچه بر گذشتگان شد و مانند شان 

 با هم رقابت و همچشمی نمائيد و چون آنان هالک شويد.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  جَلَسَ رسـول قال: ه.رضیَ اللَّه عن ی،وعن أبی سعيدٍ الخدر -458 اللَّـه صـَ

إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْکُم مِنْ بَعْدِی مَا يُفْتَحُ عَلَيْکُمْ مِن زَهْرَةِ »  قال:ف ه.وَجَلسْنَا حَوْلَ ر،وسَلَّم عَلى المِنْبَ

 ه.متفقٌ عي «الدُّنيَا وَزيَنتهَا 
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضابو سعيد الخدری  -458

بر منبر نشستند و ما نيز در اطرافش نشستيم، پس فرمودند:  اهلل عليه وسلم یلپيامبر ص

آنچه بر شما پس از خود ترس دارم اينست که دروازهء زينت و تازگی دنيـا بـر شـما گشـوده 

 شود. )يعنی فريفتهء زيب و زينت دنيا شده و آخرت را فراموش کنيد.(
 

رَةٌ وَإِنَّ اللَّـه »  قال: م،لَيْهِ وسَلَّعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَ -459 إِنَّ الـدُّنْيَا حُلْـوَةٌ خَضـِ

 م.رواه مسل «فَيَنْظُرُ کَيْفَ تَعْملُونَ فاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاءِ  ا،تَعالى مُسْتَخْلِفکُم فِيهَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -459
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فرمود: دنيا شيرين و سبز است و خداوند شـما را در آن   عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

 خليفه گردانيده تا ببيند که چگونه عمل می کنيد، پس بترسيد از دنيا و بترسيد از زنان.
 

 اللَّهُمَّ ال عَـيْشَ إِالَّ»  قال:أَنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه.وعن أَنسٍ رضیَ اللَّه عن -411

 ه.متفقٌ علي «عَيْشُ اآلخِرَةِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -411

فرمود: بار خدايا هيچ عـيش و آسـودگی جـز عـيش آخـرت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نيست!
 

لُـهُ يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَالثَـةٌ : أَهْلُـهُ وَما»  قال:وعنهُ عن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -416

 ه.متفقٌ علي «يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ  د:وَيَبْقَى وَاح ن.فَيَرْجِعُ اثْنَا ه:وَعَمَلُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -416

فرمود: سه چيز بدنبال ميت می رود: خانواده اش، مالش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 و يکی می ماند. خانواده و مالش بازگشته و عملش می ماند. و عملش؛ دو باز می گردد
 

لِ يُؤْتِیَ بَأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِـن أَهْـ»: ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: قال رسولُ اللَّوعنه قال -412

مَ هَلْ رَأَيْتَ خيراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِکَ نَعيمٌ آدَ: يا ابْنَ النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ، فَيُصْبَغُ فی النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بْغَةً : ال واللَّه يارَبِّ.قَطُّ؟ فيقول فـی  وَيُؤْتِى بأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْساً فی الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صـَ

، مَا مَرَّ بِـی ، وَاللَّهلْ مَرَّ بِکَ شِدَّةُ قَطُّ؟ فيقولُ: المَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ؟ هَ: يا ابْنَ آدَالجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ

 م.رواه مسل «بُؤْسٌ قَطُّ، وَال رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -412

فرمود: در روز قيامت آسوده ترين مردم دنيا که مستحق  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ده و در آتش غوطه داده می شود و سپس به او گفته می شـود، آيـا هرگـز دوزخ شده، آورده ش

 خيری ديده ای؟ آيا هرگز از نعمتی برخوردار شده ای؟

می گويد: نه بخدا، پروردگارا! و باز کسی آورده می شود که از همه بيشتر رنـج و زحمـت 

گفته می شـود، ای ديده، ولی مستحق بهشت شده است و به جنت درآورده می شود و باز به او 



 321 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرزند آدم آيا هرگز کدام سختی بر تو گذشته است؟ او می گويد: نه بخدا هيچ دشواری بر مـن 

 نگذشته است و هيچ سختی نديده ام.

 م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ه،وعن المُسْتَوْردِ بنِ شدَّادٍ رَضِیَ اللَّه عن -413

 م.رواه مسل« فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟ م.آلخِرَةِ إاِلَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحدُکُمْ أُصْبُعَهُ فی الْيَمَا الدُّنْيَا فی ا
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضمستورد بن شداد  -413

فرمود: نيست دنيا در برابر آخرت، مگر مثل آنکه يکـی از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ا در دريا داخل کند، بايد ببيند که چه را باز می گرداند.شما انگشت خود ر
 

وقِ وَالنَّـاسُ  ر،وعن جاب -414 رضِیَ اللَّه عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّ بِالسـُّ

يُّکُـمْ يُحِـبُّ أَنْ يَکُـونَ هَـذَا لَـهُ أَ»  قـال:ثُمَّ  ه،فَأَخَذَ بَأُذُنِ ه،فَتَنَاوَلَ ت،فَمَرَّ بِجَدْیٍ أَسَکَّ مَيِّ ه،کتفَيْ

وَاللَّـه لَـوْ  ا:قَالُو أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَکُمْ؟»  قال:ثم  ه؟وَمَا نَصْنَعُ بِ ء،مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَیْ ا:فَقالو «بِدِرْهَمٍ؟

للَّه للدُّنْيَا أَهْـونُ عَلـى اللَّـه مِـنْ هـذا فَوَ ا»  قال:ف ت،فکَيْفَ وَهو مَيَّ ک.إِنَّهُ أَسَ ا،کَانَ حَيًّا کَانَ عَيْب

 رواه مسلم. «عَلَيْکُمْ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضجابر  -414

از بازار گذشتند و مردم هم در دو طـرف مبـارک بودنـد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

د فرمودند: کدام يـک ايشان از کنار بزغالهء گوش کوتاه مرده ای گذشته گوش او را گرفته و بع

 از شما دوست دارد در برابر يک درهم اين از او باشد؟

 گفتند: دوست نداريم که در برابر او چيزی بدهيم، او را چه کنيم؟

 سپس فرمود: آيا دوست داريد که او از شما باشد؟

جواب دادند: بخدا اگر او زنده بودی هم عيب داشت، زيرا گوشهايش کوتـاه بـود، پـس 

 ست در حاليکه مرده است؟چگونه ا

فرمود: بخدا که دنيا در نزد خدا بی ارزشتر از ايـن اسـت  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 برای شما.
 

لَّ قال: ه،وعن أبی ذرٍّ رَضِیَ اللَّه عن -415 فـی  م،کُنْتُ أَمْشِی مَعَ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

مَا يَسُرُّنی أَنَّ »  قال:ف ه.لَبَّيْکَ يا رسول اللَّ ت:. قل« يا أَبَا ذَرٍّ »  قال:دٌ فحَرَّةٍ بالمدينة ، فَاسْتَقْبلَنَا أَحُ
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إِالَّ أَنْ  ن،إِالَّ شَیْءٌ أَرْصُدُهُ لِـدَيْ ر،عِنْدِی مِثل أَحُدٍ هذا ذَهباً تَمْضِی عَلَیَّ ثَالثَةُ أَيَّامٍ وعِنْدِی مِنْهُ دِينَا

إِنَّ »  قـال:ثـم سـار ف ه،عن يَمِينهِ وعن شـماله ومـن خلفـ «هکَذَا وَهَکَذا أَقُولَ بِهِ فی عِبَاد اللَّه 

ومِـنْ  ه،وعن شمال ه،عن يمين «األَکثَرِينَ هُمُ األَقَلُّونَ يَومَ القيامةِ إِالَّ مَنْ قَالَ بالمَالِ هکذَا وهکذا 

وَادِ اللَّيْـلِ  «آتيَکَ مَکَانَک ال تَبْرَحْ حَتَّى »  ی:. ثم قال ل «وَقَليلٌ مَا هُمْ » خَلفه  . ثم انْطَلَقَ فـی سـَ

لَّ م حتى تَوَارَى ، فسمِعْتُ صَوْتاً قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَکُونَ أَحَدٌ عَرَضَ للنَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

مِعْتُ  ت:فَقُلْـ ی،حَتَّى أَتَان فلم أَبْرَحْ «ال تَبْرَحْ حَتَّى آتيَکَ »  ه:فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَکَرْتُ قول لقـد سـَ

 قال:ذَاکَ جِبريلُ أَتانی ف»  قال: م،نَعَ ت:قل « ه؟وَهَلْ سَمِعْتَ» فقال:  ه.فَذَکَرْتُ ل ه،صَوتاً تَخَوَّفْتُ من

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ  قال: ق؟وَإِنْ زَنَی وَإِنْ سَرَ ت:مَن ماتَ مِنْ أُمتِکَ اليُشرِکُ باللَّه شَيتاً دَخَلَ الجَنَّةَ ، قل

 ی.وهذا لفظ البخار ه.متفقٌ علي «سَرَقَ 
 

 روايت کرده گفت: اهلل عنه یرضابو ذر  -415

در حره ای از حره های مدينه می رفتـيم کـه کـوه احـد در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا 

بيـک يـا فرمـود: ای ابـو ذر! جـواب دادم: ل اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبرابر ما قرار گرفت. 

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کوه احد طال داشته باشم و سه روز بر من بگـذرد و از  نفرمود: خوش ندارم که مانند اي

باقی مانده باشد، مگر چيزی را که برای قرض نگهداشـته ام. مگـر اينکـه در  مآن ديناری نزد

اينچنـين. از طـرف راسـت و  مورد تقسيم آن به بندگان خدا دستور دهم، اينچنين و اينچنين و

چپ و پشت سرش. و فرمود: کسانی که بيشتر دارند در روز قيامت کمتر دارند، مگر آنکه مال را 

چنين و چنان کند. يعنی از راست و چپ و پشت سرش به مـردم دهـد و آن عـده مـردم کـم 

تـا کـه از  هستند. بعد برايم فرمود: از جايت حرکت مکن تا خود بيايم و به سياهی شب رفتنـد

 اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلنظر پنهان شدند، من صدائی را شنيدم که بلند شد، ترسيدم که به 

کسی تعرض کرده باشد، خواستم نزدش بروم، ولی بياد آوردم فرموده اش را )از جايت حرکت 

 مکن تا خود بيايم( در جايم بودم تا خودش آمد.

 و قصه نمودم.گفتم: صدايی را شنيدم که از آن ترسيدم 

 فرمود: آيا آنرا شنيدی؟

 گفتم: بلی!
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فرمود: او جبرئيل عليه السالم بود که نزدم آمد و گفت: آنکه از امتت بميرد کـه بـه خـدا 

 چيزی شريک نياورد به بهشت داخل گردد.

 گفتم: اگر دزدی و زنا هم نمايد؟

 فرمود: اگر چه دزدی و زنا هم بکند!
 

لو کان »  قال:عنْ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،ه عنوعن أبی هريرة رضی اللَّ -411

دُه لِـدَينٍ  ا،لی مِثلُ أُحُدٍ ذَهَب یءٌ أُرْصـِ  «لَسرَّنی أَنْ ال تَمُرَّ علَیَّ ثَالثُ لَيَالٍ وَعِندِی منه شَیءٌ إالَّ شـَ

 ه.متفقٌ علي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -411

فرمود: اگر من مثل احد طـال مـی داشـتم، شـادم مـی  اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهلل

ساخت که سه شب بر من نگذرد در حاليکه چيزی از آن در نزدم باشد، مگر آنچه را کـه بـرای 

 قرض نگهداشته بودم.
 

لُ مـنْکُمْ واَل انْظُرُوا إلى منْ هَوَ أَسفَ م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -417

 م.متفقٌ عليه وهذا لفظ مسل «تَنْظُرُوا إلى مَنْ فَوقَکُم فهُوَ أَجْدرُ أَن ال تَزْدَرُوا نعمةَ اللَّه عَليْکُمْ 

إِذا نَظَر أَحَدُکُمْ إلى مَنْ فُضلَ عليهِ فی المالِ وَالخَلْقِ فلْينْظُرْ إلى مَنْ »  ی،وفی رواية البخار

 . «هو أَسْفَلُ مِنْهُ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -417

فرمود: به کسی که پايانتر از شـما اسـت، بنگريـد وبـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کسی ننگريد که باالتر از شما است. اين کار سزاوار تر است کـه نعمـت خـدا را کـم و حقيـر 

 نشماريد، و اين لفظ مسلم است.

رگاه نظر کند يکی از شما به کسی که نسبت بـه او در مـال و و در روايت بخاری آمده ه

 آفرينش فزونی داده شده، پس بايد به کسی بنگرد که از او پايانتر است.
 

تَعِسَ عبْدُ الدِّينَارِ وَالـدِّرْهَمِ وَالقطيفَـةِ »  قال:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -418

 ی.رواه البخار «وَإِنْ لَمْ يُعطَ لَمْ يَرْضَ  ی،رضوَالخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعطِیَ 
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 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -418

هالک باد بنده و غالم دينار و درهم و بندهء قطيفه و خميصه که اگر داده شود، راضی می 

 ا گويند(.گردد و اگر داده نشود راضی نگردد )قطيفه، چادر را گويند و خميصه گليم سياه مربع ر
 

لقَدْ رَأَيْتُ سبعِين مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، ما منْهُم رَجُـلٌ عليـه  قال: ه،رضی اللَّه عن ه،وعن -419

اقَيْ م،قدْ ربطُوا فی أَعْنَاقِهِ ء،وإِمَّا کِسَا ر،إِمَّا إِزَا ء،ردا ومنْهَـا مـا يَبْلُـغُ  ن.فَمنْهَا مَا يبْلُغُ نِصفَ السـَّ

 ی.رواه البخار «هُ بيدِه کراهِيَةَ أَنْ تُرَى عوْرتُه فَيجْمَعُ ن.الکَعْبي
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -419

هفتاد نفر از هل صفه را ديدم يکی هم ردائی نداشت، يا ازار داشتند يـا کسـائی کـه بـه 

نگ و گردنهايشان بسته بودند که بعضی از آن تا نيمهء ساق می رسيد و برخی را هـم تـا شـتال

 بواسطهء آنکه عورتشان ديده نشود، آن را بدست خود جمع می کردند.

 )کساء، جامهء خط دار مربع(.
 

لَّ قال:وعنه  -471 جْنُ المُـؤْمِنِ وجنَّـةُ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ الـدُّنْيَا سـِ

 م.رواه مسل «الکَافِرِ
 

 د که:کن یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -471

 فرمود: همانا دنيا زندان مؤمن و بهشت کافر است. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ش: یعنی نعمتهای مسلمان اگر در برابر نعمتهائی که به آخرت ب ه او داده م ی ش ود مقایس ته ش ود، دنی ا 
 ست.برایش زندانی بیش نیست و عذاب کافر اگر به حالت دنیایش مقایسه شود، دنیا برایش بهشت ا

یا اینکه چون مسلمان در دنیا همهء عمرش به جهاد و مبارزه می گذرد، سراس ر ب رایش دش واری اس ت و 
 کافر به این مسائل سرو کار ندارد، جزا اطفای غرایزش، دنیا برایش سهل و آسان می گذرد.

 

 ی،وسَلَّم بِمَنْکِبَأَخَذ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال: ا،رضی اللَّه عنهم ر،وعن ابن عم -476

 . «أَوْ عَابِرُ سبيلٍ  ب،کُنْ فی الدُّنْيا کأَنَّکَ غري»  قال:ف

بحْ ت،إِذَا أَمْسيْ ل:يقو ا،رضی اللَّه عنهم ر،عم ابنُ وَکَانَ          ت،فاَل تَنْتظِرِ الصَّباحَ وإِذَا أَصـْ

 ی.رواه البخار ک.ک لِموتوخُذْ منْ صِحَّتِکَ لمرضِکَ ومِنْ حياتِ ء،فَال تنْتَظِرِ المَسا
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 ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت می کند که: -476

شانهء مرا گرفته و فرمود: در دنيا چنان زندگی کـن کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گويی غريب و رهگذری! 

ابن عمر رضی اهلل عنهما می گفت: چون شب نمودی انتظار صبح را مکش و چون صـبح 

ار شب مباش و از حالت صحت خود بـرای بيماريـت و از زنـدگيت بـرای مـرگ نمودی به انتظ

 خويش بهره بگير.
 

جاءَ رجُلٌ إلـى  قال: ه،رضی اللَّه عن ی،السَّاعد سعْدٍ بنِ سَهْلِ الْعبَّاس أبی وعن -472     

وَأَحبَّنـی  ه،مِلْتُـهُ أَحبَّنـی اللَّـيا رسول اللَّه دُلَّنی عَلى عمَلٍ إِذا عَ قال:ف م:النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

حديثٌ حسـنٌ  «وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحبَّکَ النَّاسُ  ه،ازْهَدْ فی الدُّنيا يُحِبَّکَ اللَّ»  قال:ف س،النَّا

 رواه ابن مَاجَه وغيره بأَسانيد حسنةٍ .
 

 که گفت:روايت شده  اهلل عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد ساعدی  -472

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآمده گفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی به حضور 

 مرا به کاری راهنمائی کن که چون آنرا انجام دهم خدا و مردم مرا دوست بدارند. 

فرمود: پارسائی کن در دنيا تا خداوند ترا دوست بدارد و بی نيازی کن از آنچه در دسـت 

 مردم ترا دوست بدارند. مردم است تا
 

ذَکَر عُمَرُ بْنُ الخَطَّـاب، رضـی اللَّـه  قال: ا،رضیَ اللَّه عنهم ر،وعن النُّعْمَانِ بنِ بَشي -473

لَّم يَظَـلُّ الْيَـوْمَ ، فقالعنه، ما أصاب النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللَّه صـَ

 .رواه مسلم دُ مِنَ الدَّقَل ما يمْألُ بِهِ بطْنَهُ.يَلْتَوی ما يَجِ
 

 نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما گفت: -473

از دنيائی که برای مردم رسـيده سـخن گفـت و فرمـود:  اهلل عنه یرضعمر بن الخطاب 

را ديدم که روزی را سپری نمـوده، از گرسـنگی بـر خـود مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 رمای ناسره ای هم نمی يافت که شکمش را به آن سير کند.پيچيد و خ
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لَّم  ت:قال ا،وعن عائشةَ ، رضی اللَّه عنه -474  ومـا ، تُوفِّیَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

فَکِلْتُـهُ  ی،ال علَـفَأَکَلْتُ مِنْهُ حَتَّـى طَـ ی،ل رَفٍّ فی شَعيرٍ شَطْرُ إِالَّ کَبِدٍ ذُو يَأْکُلُهُ شَیْءٍ مِنْ بَيْتی فی

 ه.متفقٌ علي ی.فَفَنِ
 

 عايشه رضی اهلل عنها گفت: -474

وفات يافت و در خانه ام چيزی نبود که زنده سـری بخـورد،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

مگر مقداری جو که در رف خانه ام بود و مدتی از آن خوردم و چون زمان بر من طـوالنی شـد، 

 ن از ميان رفت و تمام شد.آنرا وزن کردم و پس از آ

ش: علت برداشته شدن برکت از آن نان جوین بعد از کیل )وزن( نمودن نگریستن بچشم ح رص و غفل ت 
 از شکر و میل به اسباب عادی در وقت مشاهدهء خرق عادت بوده است.

 

 ا،ه عنهمـرضـی اللَّـ ن،وعن عمر بنِ الحارِث أَخی جُوَيْرِية بنْتِ الحَارثِ أُمِّ المُؤْمِنِي -475

وَال أَمَـةً ، واَل  ا،وال عَبْـد ا،عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَاراً واَل دِرْهَم م،مَا تَرَکَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:

الحَ ا،شَيْتاً إِالَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتی کَان يَرْکَبُهَ بيِلِ صـَ  ه،وَسـِ رواه  «دَقَةً وَأَرْضـاً جَعَلَهَـا البْـنِ السـَّ

 ی.البخار
 

هما روايـت اهلل عن یرضاز عمرو بن حارث برادر ام المؤمنين جويريه بنت الحارث  -475

 شده که گفت:

در هنگام وفاتش نه درهم و دينار و غالم و کنيز داشـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ينـی کـه آنـرا بـرای و نه چيز ديگری، جز قاطری سفيد که بر آن سوار می شـد و سـالح و زم

 صدقه فرمود. –ابن السبيل  –مسافران 
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال ه،رضی اللَّه عن ت،وعن خَبَّابِ بنِ األَرَ -471 هَاجَرْنَا مَعَ رسول اللَّـه صـَ

مِـنْهُم  ا.مِنْ أَجرِهِ شَيْت فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يأْکُلْ ه،وسَلَّم نَلْتَمِسُ وَجهَ اللَّه تعالى فَوَقَعَ أَجْرُنا عَلى اللَّ

هُ، بَـدَتْ  د،قُتِلَ يَوْمَ أُحُ ه،رضی اللَّه عن ر،مُصْعَبُ بن عَمَيْ وَتَرَکَ نَمِرَةً، فَکُنَّـا إِذَا غَطَّيْنـا بهَـا رَأْسـَ

هُ،  م،وسَلَّ فَأَمَرَنا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ ه،بَدَا رَأْسُ ه،وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْ ه،رجْال أَنْ نُغَطِّـیَ رَأْسـَ

 متفقٌ عليه. فَهُوَ يَهدبُهَا، ه.ومِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُ ر،وَنَجْعَلَ عَلى رجْليهِ شَيْتاً مِنَ اإلِذْخِ
 

 روايت می نمايد: اهلل عنه یرضخباب بن ارت  -471
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نموديم و اجر ما بر خداوند هجرت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما برای رضای خدا با 

ثابت شد، سپس بعضی از ما وفات يافته و از مزدش چيزی نخورد که از جملهء ايشان مصـعب 

بود که چون در روز احـد بشـهادت رسـيد، جامـهء رنگـين خـط داری  اهلل عنه یرضبن عمير 

گذاشت که چون سرش را می پوشانديم پاهـايش برهنـه مـی شـد و چـون پاهـايش را مـی 

به ما امر فرمود که سـرش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلديم سرش برهنه می گرديد و پوشان

بگـذاريم، و از  –گياهی معروف و خوش بو اسـت  –را با آن پوشانده و بر پاهايش چيزی اذخر 

 ميان ما کسانی وجود دارند که ميوه اش رسيده و او از آن می چيند.
 

لّى اهللُ  قال: ه،رضی اللَّه عن ی،سَّاعدال سَعْد بنِ سَهْلِ وعن -477      قال رسول اللَّـه صـَ

رْبَةَ مَـاءٍ »  م:عَلَيْهِ وسَلَّ رواه « لَوْ کَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّه جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى کَافراً منْها شـَ

 ح.صحي وقال حديث حسن  ی.الترمذ
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضسهل بن سعد ساعدی  -477

فرمود: هرگاه دنيا نزد خداوند به اندازهء بال پشهء ارزش  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

 می داشت، کافری در دنيان قطره ای آب نمی آشاميد.
 

 ل:سمعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو قال: ه،وعن أبی هُرَيْرَة رضی اللَّه عن -478

رواه  .«وَاالَه وَعالمـاً وَمُتَعلِّمـاً إِالَّ ذِکْـرَ اللَّـه تعـالى ، ومَـا ا،نَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلعون مَا فيهـأَالَ إِ» 

 ن.حديثٌ حس قال:الترمذی و
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -478

ملعون اسـت و هـر شنيدم، فرمود: آگاه باشيد که دنيا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

چه در آن است ملعون است، جز ياد خدای متعال و پايانتر از طاعتی که خدا دوست مـی دارد و 

 عالم و متعلم را.

ش: دنیا ملعون است، یعنی ساقط و بی ارزش است نه اینکه مراد از این کلمه دشنام دادن دنیا باشد و م راد 
دور بدارد و از ذکر او تعالی مشغول سازد بجز ی اد خ دا و ط اعتی  از آنچه در آن است، چیزیست که انسان را از خدا

 که موجب  رضای خدا می شود.
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لّى اهللُ عَلَيْـهِ : قـال رسـول اللَّـعودٍ، رضی اللَّه عنه، قالوعن عَبْدِ اللَّه بنِ مس -479 ه صـَ

 .ی وقال: حديثٌ حسنٌرواه الترمذ .«ةَ فَتَرْغَبُوا فی الدُّنْياال تَتَّخِذُوا الضَّيْعَ»: وسَلَّم
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعبد اهلل بن مسعود  -479

فرمود: در خريداری زمين غلو نکنيد کـه مبـادا فريفتـهء  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 دنيا شويد.

ی ش: مراد آنست که زمین زیاد نگیرید بنحوی که با گرفتاری زیاد از انج ام وظ ایف دین ی ب از مانی د، ول 
هرگاه آنرا بقدر کفایت یا برای نفع مسلمین بگیرید جواز دارد. زیرا در احادیث دیگری بر زراعت زم ین  و توج ه ب ه 

 استفاده از آن دستور داده شده است.
 

مَرَّ عَلَيْنَا رسولُ اللَّه صَلّى : العاصِ رضی اللَّه عنهما، قال وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرو بنِ -481

مـا » : ، فَنَحْنُ نُصْلِحُه، فقـالفَقُلْنَا: قَدْ وَهِی «؟ما هذا» :نحنُ نُعالجُ خُصًّا لَنَا فقالوسَلَّم وَاهللُ عَلَيْهِ 

وقـال  م،والترمـذیُّ بإِسـناد البخـاریِّ ومسـل د،رواه أَبـو داو   « .أَرَى األَمْرَ إِالَّ أَعْجَلَ مِنْ ذلـکَ 

 ح.حديثٌ حسنٌ صحي ی:الترمذ
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضرو بن العاص عبد اهلل بن عم -481

بر ما گذشت در حاليکه خانهء )چوبی يا نايی( خود را درسـت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 می کرديم، فرمود: اين چه کاری است که می کنيد؟

 گفتيم: خانه های ما سست شده آنرا ترميم می کنيم.

 نم.فرمود: من کار را سريعتر از اين مشاهده می ک
 

سمعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال: ه،رضی اللَّه عن ض،عِيَا بنِ کَعْبِ وعن -486

 حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قال:رواه الترمذی و «إِنَّ لِکُلِّ أُمَّةٍ فتنةً ، فِتنَةُ أُمَّتی المَالُ يقول: 
 

 روايت می کند: اهلل عنه یرضکعب بن عياض  -486

شنيدم که می فرمود: در هر امتـی آزمايشـی اسـت و  اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهللاز 

 آزمايش امتم در مال است.
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أَبو لَيْلى عُثْمَانُ بنُ عَفَّـانَ رضـی اللَّـه  قال:وي ه،أَبو عبدِ اللَّ قال:وي و،وعن أبی عمر -482

ا لَيْسَ البْن»  قال:أَنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،عن وى هَـذِهِ الخِصـَ بَيْـتٌ  ل:آدَمَ حَقٌّ فـی سـِ

 حديث صحيح. قال:رواه الترمذی و «وَالمَاءِ  ز،وَثَوْبٌ يُوَارِی عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الخُب ه،يَسْکُنُ
 

 یرضـاز ابو عمرو و گفته شده ابو عبد اهلل و گفته شده ابو ليلی عثمان بن عفـان  -482

 روايت شده که: اهلل عنه

فرمود: برای فرزند آدم حقی جز در اين چيزهـا نمـی باشـد،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 خانه ای که در آن سکونت کند و لباسی که عورتش را بدان پوشد و پاره ای نان خشک و آب.
 

رضی اللَّـه « بکسر الشين والخاءِ المشددةِ المعجمتين» وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ  -483

يَقُولُ ابنُ آدَم: »  قال: } أَلهَاکُمُ التَّکَاثُرُ { ا:أَتَيْتُ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وهُوَ يَقْرَ ال:قأَنَّهُ  ه،عن

دَّقْتَ  ت،أو لبِسـتَ فَأَبْلَيْـ ت،وَهَل لَکَ يَا ابن آدمَ مِنْ مالِکَ إِالَّ مَا أَکَلت فَأَفْنيْـ ی،مَال ی،مَال أَوْ تَصـَ

 م.واه مسلر «ت؟فَأَمْضيْ
 

 روايت شده گفت: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن شخير  -483

را مـی }أَلهَـاکُمُ التَّکَـاثُرُ{ آمدم در حاليکـه ايشـان،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

خواندند، فرمود: ابن آدم می گويد: مالم، مالم! و آيا برای تو است ای ابن آدم از مالت جز آنچـه 

نيستش نموده ای يا پوشيده ای و کهنه اش کرده ای و يـا صـدقه داده از آن را که خورده ای و 

 گذشته ای؟
 

 ه،يارسـولَ اللَّـقال رجُـلٌ للنَّبِـیِّ ص:  قال: ه،رضی اللَّه عن ل،وعن عبدِ اللَّه بن مُغَفَّ -484

إِنْ کُنْتَ »  قال:ف ت،بُّکَ، ثَالثَ مَرَّاوَاللَّه إِنِّی ألُحِ قال: « ل؟انْظُرْ ماذا تَقُو»  قال:ف ک،واللَّه إِنِّی ألُحِبُّ

رواه الترمذی  «تُحبُّنی فَأَعِدَّ لَلفقْر تِجْفافاً، فإِنَّ الفَقْر أَسْرَعُ إلى من يُحِبُّنی مِنَ السَّيْل إلى مُنْتَهَاهُ 

 وقال حديث حسن.
 

 عبد اهلل بن مغفل روايت می کند که: -484

قسـم  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صلگفت: يا  ماهلل عليه وسل یپيامبر صلمردی برای 

 بخدا که شما را دوست می دارم. 

 فرمود: ببين چه می گوئی؟
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 گفت: سوگند بخدا شما را دوست می دارم!

 فرمود: ببين چه می گوئی؟

 گفت: سوگند بخدا شما را دوست می دارم! سه بار.

قر و پوشيدن پالس شو، زيرا و باز فرمود: اگر مرا براستی دوست می داری پس آمادهء ف

 فقر سريعتر از آنکه سيل به آخرش رسد، دوست مرا به من نزديک می نمايد.
 

لَّ قال: ه،رضی اللَّه عن ک،وعن کَعبِ بنِ مال -485 »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

رواه  «المَرْءِ على المـالِ وَالشــَّرفِ لِدِينـهِ مَاذِئْبَان جَائعَانِ أُرْسِال فی غَنَم بأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ 

 ح.حديث حسن صحي قال:الترمذی و
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضکعب بن مالک  -485

فرمود: هرگاه دو گرگ گرسنه که در يک رمـهء گوسـفند  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ه ديـنش ضـرر رسـانده و رها شوند آنقدر فساد نمی کنند که حرص شخص بر مال و شرف بـ

 فاسدش می کند.
 

لَّم  قال: ه،وعن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ رضی اللَّه عن -481 نَامَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

مَا  ا؟لدُّنْيَمَالی وَلَ»  قال:ف ء،يا رَسُولَ الَّه لوِ اتَّخَذْنَا لکَ وِطَا ا:قُلْنَ ه،على حَصيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فی جَنْبِ

 حـديث  قـال:رواه الترمـذی و « .أَنَا فی الدُّنْيَا إِالَّ کَرَاکبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَکَهَـا 

 صحيح حسن
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضعبد اهلل بن مسعود  -481

حاليکه اثر بوريـا بـر  بر بوريائی خوابيده و برخاستند در اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پهلويشان نمودار بود.

 گفتيم: ای رسول خدا چه می شود که فرش نرمی برای شما بگيريم!

فرمود: مرا به دنيا چه کار؟ من در دنيا جز مانند سواره ای که بر سايهء درختی استراحت 

 نموده و بعداً آنرا ترک نموده می رود، نيستم.
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يَدْخُلُ »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال: ه،عن وعن أبی هريرة رضی اللَّه -487

 ح.حديث صحي قال:رواه الترمذی و «الفُقَراءُ الجَنَّةَ قَبْلَ األَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمائَةِ عَامٍ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -487

گدستان پانصد سال پـيش از اغنيـاء و فرمود: فقراء و تناهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ثروتمندان به بهشت داخل می گردند.
 

عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  م،رضی اللَّه عنه ن،وعِمْرَانَ بن الحُصَيْ س،وعن ابن عَبَّا -488

النَّـارِ فَرَأَيْـتُ أَکْثَـرَ أَهْلِهَـا وَاطَّلَعْتُ فی  ء.آطَّلعْتُ فی الجَنَّةِ فَرَأَيْت أَکْثَرَ أَهلِهَا الفُقَرا» وسَلَّم قال: 

  ه.متفقٌ علي «النِّساءَ 
 

 د که:نکن یاهلل عنهم روايت م یرضو عمران بن حصين ابن عباس  -488

فرمود: به بهشت سر زده و ديدم که اکثر اهل آن فقـراء  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

 ستند.هستند و به دوزخ سير نموده ديدم اکثر اهل آن زنان ه
 

قُمْـتُ »  قال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ا،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضیَ اللَّه عنهم -489

غَيْـرَ أَنَّ أَصـحَابَ  ن،وأَصَحَابُ الجِدِّ محبُوسُو ن.عَلى بَاب الجَنَّةِ ، فَکَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَساکي

 ه.متفقٌ علي «ارِ النَّار قَد أُمِرَ بِهمْ إلى النَّ
 

 اسامه بن زيد رضی اهلل عنهما روايت می کند که: -489

فرمود: به دروازهء بهشت ايستادم و ديدم عامهء مردمی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

که بدان داخل گرديده اند مساکين هستند و صاحبان سرمايه محبوس انـد؛ و اهـل دوزخ طبـق 

 د.دستور بطرف دوزخ برده می شدن
 

أَصْدَقُ کَلِمَةٍ »  :لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال، عن النَّبِیِّ صَوعن أبی هريرة، رضی اللَّه عنه -491

 ه.علي متفقٌ « أاَل کُلُّ شیْءٍ ما خَال اهللَ بَاطِلُ د:قَالَهَا شَاعِرٌ کَلِمَةُ لَبِي
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -491
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فرمود: راست ترين سخنی که شاعری گفته سخن لبيـد  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

 ."آگاه باشيد، هر چه غير خدا است، باطل است"« أَال کُلُّ شیْءٍ ما خَال اهللَ بَاطِلُ»است که: 

 

فضيلت صبر بر گرسنگی کشيدن وزندگی خشن داشتن و  باب -51

هره های نفسانی و اکتفاء به لباس و خوردنی و آشاميدنی کم و جز آن از ب

 ترک شهوات و آرزوها
 

فَخََلفَ مِن بَعِْدهِْم خَلٌْف أََضاعُوا الصَّلَاةَ وَاتََّبعُوا الشَّهَوَاِت فَسَوَْف يَلَْقوَْن  قال اهلل تعالی: }

مريم:  {11ونَ شَيْتاً}{ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَتِکَ يَدْخُُلونَ اْلجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُ 59غَيّاً}

59 – 11 

َفخَرََج عَلَى قَوِْمهِ فِی زِينَتِهِ قَاَل الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ  و قال تعالی: } 

ثَوَابُ اللَّهِ خَْيرٌ لِّمَنْ آمَنَ  { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَُکم79ْمَا أُوتِیَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}

 81 – 79القصص:  {81وَعَمِلَ صَالِحاً}

 8التکاثر:  ثُمَّ لَتُسَْألُنَّ يَوْمَتِذٍ عَنِ النَّعِيمِ{ و قال تعالی: }

نَا لَهُ جَهَنَّمَ مَّن کَانَ يُِريدُ الْعَاجِلََة عَجَّلْنَا َلهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْ و قال تعالی: }

 68اإلسراء:  يَصْالهَا مَذْمُوماً مَّدُْحورًا{
 

خداوند می فرمايد: پس بعد از آنان جانشين شد، آيندگانی که نماز را ترک کردند و 

پيروی خواهشها را نمودند و جزای گمراهی را خواهند يافت، اما هر که توبه کرد و ايمان آورد و 

 59در بهشت در آيند و بر ايشان هيچگاه ستم کرده نشود. مريم: کار شايسته نمود، آن گروه 

– 11  

و ميفرمايد: پس بر قوم خويش با آرايشش بيرون آمد و آنانکه زندگانی را طلب 

ميکردند، گفتند: ای کاش ما را مانند آنچه قارون داده شده باشد. هر آيينه وی صاحب نصيب 

ه شد وای بر شما ثواب خدا بهتر است آنکس را که بزرگ است، و گفتند: آنانی را که علم داد

 81 -79ايمان آورده و کار شايسته نمود. قصص: 

 8و ميفرمايد: باز البته آنروز از نعمت سوال کرده خواهيد شد. تکاثر: 
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و ميفرمايد: هر که راحتی زود گذر دنيا را خواسته باشد، متاع دنيا را در آن برايش دهيم، 

ز برای او دوزخ را مقرر کنيم که در آن نکوهيده و رانده شده در آيد. إسراء: به هر که خواهيم با

68 
 

لَّم مِـنْ  ت:قال ا،وعن عائشةَ ، رضی اللَّه عنه -496 ما شَبعَ آلُ مُحمَّدٍ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي ض.خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِ

شَبِعَ آلُ مُحَمَّد صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُنْذُ قَـدِمَ المَدِينةَ مِنْ طَعامِ البرِّ ثَالثَ  مَاوفی رواية : 

 ض.لَيَال تِبَاعاً حَتَّى قُبِ
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنها یعائشه رض -496

دو روز پی در پی از نان جوين سير نشدند تا زمـانی  اهلل عليه وسلم یمحمد صلخانوادهء 

 وفات يافت. اهلل عليه وسلم یصله حضرت ک

از زمانی که بـه مدينـه آمدنـد،  اهلل عليه وسلم یمحمد صلو در روايتی آمده که خانوادهء 

 وفات نمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسه شب پی در پی از نان گندم سير نشدند تا که 
 

وَاللَّه يا ابْنَ أُخْتِی إِنْ کُنَّـا  ل:انَتْ تَقُوأَنَّهَا کَ ا،وعن عُرْوَةَ عَنْ عائشة رضی اللَّه عنه -492

وَمَا أُوقِدَ فی أَبْيَـاتِ رسـولِ اللَّـه  ن.ثُمَّ الهاللِ ثالثةُ أَهِلَّةٍ فی شَهْرَيْ ل.لَنَنْظُرُ إلى الهِاللِ ثمَّ الهِال

التَّمْرُ وَالمَاءُ إِالَّ أَنَّهُ قَدْ  ن:األَسْوَدَا :تقال م؟يَا خَالَةُ فَمَا کَانَ يُعِيشُکُ ت:قُلْ ر.صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم نا

وَکَانَتْ لَهُمْ مَنَايحُ وَکَانُوا يُرْسِلُونَ إلـى  ر.کَانَ لرسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم جِيرانٌ مِنَ األَنْصَـا

 ه.علي متفقٌ ا.رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ أَلبانها فَيَسْقِينَ
 

 روايت می کند که می گفت: اهلل عنها یعائشه رضعروه از  -492

هالل در دو ماه در حاليکه در خانـه هـای  3بخدا ای خواهر زاده تا هالل نظر می کرديم، 

 آتش برافروخته نمی شد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گفتم: ای خاله پس چگونه زندگی می کردند؟

همسـايه  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلخرما و آب، جز اينکه  گفت: از دو چيز سياه

هايی از انصار داشت و آنها بزهای شيری داشتند که ديگران برای استفادهء شير بـه آنهـا داده 

 می فرستادند و ما را از آن می نوشاند. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبودند، که از شيرشان به 
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أَنه مَرَّ بِقَوم بَـيْنَ أَيْـدِيهمْ  ه.قْبُریِّ عَنْ أبی هُرَيرةَ رضی اللَّه عنوعن أبی سعيدٍ الم -493

خَرج رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مـن الـدنيا ولـمْ  قال:و ل،شَاةٌ مَصْلِيةٌ . فَدَعَوْهُ فَأَبى أَنْ يَأْکُ

 ی.رواه البخار ر.يشْبعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِي
 

 که: می کنداهلل عنه روايت  یاز ابو هريره رضقبری ابو سعيد م -493

وی از کنار مردمی گذشت که در بين شان گوسفند بريـانی قـرار داشـت و از او دعـوت 

از دنيا برفت، در حاليکـه از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبعمل آوردند و او اباء ورزيد و گفت: 

 نان جوين سير نشدند.
 

لمْ يأْکُل النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم على خِوَانٍ حَتَّى  قال: ه،ه عنوعن أَنسٍ رضی اللَّ -494

 رواه البخاری. ت.وَمَا أَکَلَ خُبزاً مرَقَّقاً حَتَّى مَا ت،مَا

 ط.وَال رَأَى شَاةَ سَمِيطاً بِعَيْنِهِ ق ه:ل روايةٍ وفی        
 

 گفت: اهلل عنه یرضانس  -494

تا مرگشان بـر دسـترخوان نـان نخوردنـد و نـان نـرم هـم  ليه وسلماهلل ع یپيامبر صل

 نخوردند.

 بريان را هم هرگز به چشمشان نديدند. "کامل"و در روايتی آمده گوسفندی 
 

لقد رَأَيْتُ نَبِيَّکُمْ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال:وعن النُّعمانِ بن بشيرٍ رضی اللَّه عنهما  -495

 م.رواه مسل ه،دَّقَلِ ما يَمْألُ به بَطْنَوما يَجِدُ مِنْ ال
 

 هما گفت:اهلل عن یرضنعمان بن بشير  -495

مای ناسرهء نمی يافت کـه شـکم را ديدم در حاليکه خر اهلل عليه وسلم یصلشما پيامبر 

 خود را سير کند.
 

لَّم النّقِـیُّ ما رَأى رُسولُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ قال: ه،وعن سهل بن سعدٍ رضی اللَّه عن -491

منْ حِينَ ابْتعَثَهُ اللَّه تعالى حتَّى قَبَضَهُ اللَّه تعالى ، فقيل لَهُ هَلْ کَانَ لَکُمْ فی عهْد رسول اللَّه صَلّى 

ه ما رأى رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُنْخَالَ مِنْ حِينَ ابْتَعثَـهُ اللَّـ قال: ل؟اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَنَاخ
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کُنَّـا نَطْحُنَـهُ  قـال: ل؟کَيْفَ کُنْتُمْ تَأْکُلُونَ الشَّعِيرَ غيرَ منْخُو ه:تَعَالَى حَتَّى قَبَضُه اللَّه تعالى ، فَقِيلَ ل

 ی.رواه البخار ه.وما بَقِی ثَرَّيْنا ر،فَيَطيرُ ما طا ه،ونَنْفُخُ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -491

از حينی که خداونـد ايشـان را فرسـتاد، تـا زمـانی کـه  اهلل عليه وسلم  یصلرسول اهلل 

روحشان را قبض نمود، نان سفيد خالص )يعنی طعام بی سبوس و پاکيزه از پوسـت گنـدم( را 

مناخل )طعـامی کـه از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنديدند. به او گفته شد: آيا شما در زمان 

 اشد( داشتيد؟جو پوست شده درست شده ب

از زمانی که خداونـد ايشـان را مبعـوث نمـود تـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: 

 زمانی که روحشان را قبض نمود، مناخل را نديدند. 

 به او گفته شد: چطور شما جو پوست نگرفته را می خورديد؟

نچه بـاقی مـی گفت: جو را آرد نموده و آنرا پف می کرديم، آنچه که می رفت، می رفت، آ

 ماند، آنرا خمير می کرديم.
 

لَّم  قال: عنه اللَّه رضی هُريرةَ أبی وعن -497        لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّـه صـَ

ما هـذِهِ ما أَخْرَجَکُمَا مِنْ بُيُوتِکُ»  قال:ف ا،ذاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذا هُوَ بِأَبی بکْرٍ وعُمَرَ رضی اللَّه عنهم

 ا.ألَخْرَجَنـی الَّـذِی أَخْرَجَکُمـ ه،والَّذِی نَفْسِی بِيَدِ ا،وَأََِن»  قال: ه.الجُوعُ يا رَسولَ اللَّ :قاال «السَّاعَةَ؟

 مَرْحَبـاً ت:فَلَمَّا رَأَتْهُ المـرَأَةُ قالَـ ه،فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فی بيت ر،فَأَتَى رَجُالً مِنَ األَنْصا ه،فقَاما مَعَ «قُوما 

إِذْ  ء،ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المـا ت:قالَ «أَيْنَ فاُلنٌ »  م:فقال لها رَسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ .وَأَهْال

مـا أَحَـدٌ  ه،ثُمَّ قالَ: الحَمْدُ للَّـ ه،فَنَظَرَ إلى رَسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَصَاحِبَيْ ی،جاءَ األَنْصَار

وَأَخَـذَ المُدْيَـةَ ،  ا،کُلُو قال:ف ب،اليَوْمَ أَکْرَمَ أَضْيافاً مِنِّی فانْطَلقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وتَمْرٌ ورُطَ

اةِ وَمِـنْ م،فَذَبَحَ لَهُ «إِيَّاکَ وَالحَلُوبَ »  م:فقال لَهُ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ  فَأَکلُوا مِـنَ الشـَّ

فلمَّا أَنْ شَبعُوا وَرَوُوا قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ألَبـی بکـرٍ وعُمَـرَ  ا.ذلکَ العِذْقِ وشَرِبُو

لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هذَا النَّعيمِ يَوْمَ القِيامَةِ ، أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُيُـوتِکُمُ  ه،وَالَّذِی نَفْسی بِيَدِ»  ا:رضی اللَّه عنهم

 م.رواه مسل «ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَکُمْ هذا النَّعِيمُ  ،عالجُو
 

 کرده گفت:اهلل عنه روايت  یابو هريره رض -497
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بر آمده ناگهان بر ابوبکر و عمر رضـی اهلل  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلروزی يا شبی 

 ايتان بيرون نمود؟عنهما برخورده و فرمود: چه چيز شما را در اين لحظه از خانه ه

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: گرسنگی يا 

گفت: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، مرا هم آنچه شما را خارج سـاخته بيـرون 

نمود، برخيزيد و با او برخاستند و به خانهء مردی از انصار آمده که او هم به خانه اش نبود. چون 

 ت: خوش آمديد! وبه خانهء خود آمديد!زن آن شخص ايشان را ديد، گف

 فرمود: فالنی کجاست؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گفت: او رفته که برای ما آب شيرين بياورد، ناگهان مرد انصاری آمد.

و دو يارش را ديده گفـت: الحمـد هلل هـيچکس امـروز  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ندارد. سپس رفته شاخه ای آورد که در آن خرمای غـوره،  مهمانان ارجمندتر و عزيزتری از من

 تازه و خشک بود.

 .گفت: بخوريد و کارد را گرفت

به وی فرمود: با خبر که گوسفندی شـير ده را نکشـی و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

آن شخص بر ايشان گوسفندی ذبح نموده و از آن گوسفند و آن شـاخه خوردنـد و آشـاميدند. 

به ابوبکر و عمر رضـی اهلل عنهمـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلز آب و نان سير شدند چون ا

فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، همانا در روز قيامت از اين نعمـت سـؤال مـی 

شويد، از خانه های خود گرسنه بيرون آمديد وبه خانـهء تـان بـاز نگشـتيد، تـا ازيـن نعمـت 

 برخوردار شديد.

 یرض بخانه اش تشریف برده بودند، ابو الهیثم بن تیه ان  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلش: انصاری ایکه 
 بود. اهلل عنه

 

رَةِ ،  ن،خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوا قال: العَدَویِّ عُمَرَ بنِ خالدِ وعن -498  وکانَ أَمِيراً عَلى البَصـْ

وَلَـمْ يَبْـقَ منهـا إاِلَّ  ء،ووَلَّتْ حَذَّا م،فَإِنَّ الدُّنْيَا آذَنَتْ بصُرْ د،أَمَا بعْ قال:ثُمَّ  ه،فَحمِدَ اللَّه وأَثْنى عليْ

فانْتَقِلُوا بِخَيْـرِ مـا  ا،وإِنَکُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْها إلى دارٍ ال زَوالَ لهَ ا،صُبَابَةٌ کَصُبابةِ اإلِناءِ يتصابُّها صاحِبُه

لَنا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِير جَهَنَّمَ فَيهْوى فِيهَا سَبْعِينَ عامـاً ال يُـدْرکُ  بِحَضْرَتِکُم فَإِنَّهُ قَدْ ذُکِرَ

؟ ولَقَدْ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ ما بَيْنَ مِصْراعَيْنِ مِنْ مَصاريعِ الجَنَّـةِ مَسـيرةَ م،. أَفَعَجِبْتُن.واللَّهِ لَتُمْألَ ا،لَها قَعْر

ولِ اللَّـهِ  م،عَلَيها يَوْمٌ وهُوَ کَظِيظٌ مِنَ الزِّحا وَلَيَأْتِينَّ ا،أَرْبَعِينَ عام وَلَقَدْ رأَيتُنی سابعَ سبْعَةٍ مَعَ رَسـُ
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قَقْتُها  ا،حتى قَرِحَتْ أَشْداقُن ر،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مالَنا طَعامٌ إِالَّ وَرَقُ الشَّجَ فالْتَقَطْتُ بُـرْدَةً فشـَ

فَمَا أَصْبَحَ اليَوْم مِنَّا أَحَدٌ إِالَّ أَصْبَحَ  ا،فَاتَّزَرْتُ بنِصْفِها، وَاتَّزَر سَعْدٌ بنِصفِه بيْنی وَبَينَ سَعْدِ بنِ مالکٍ

غِير ا.وإِنی أَعُوذُ باللَّهِ أَنْ أَکْونَ فی نَفْسی عَظِيم ر.أَمِيراً عَلى مِصْرٍ مِنْ األَمْصَا رواهُ  ا.وعِنْدَ اللَّـهِ صـَ

 م.مسل
 

 ی گفت:خالد بن عمر عدو -498

عتبه بن غزوان که والی بصره بود، برای ما خطبه خواند و بعد از اينکه حمد و ثنـای حـق 

تعالی را ادا نمود، گفت: اما بعد: همانا دنيا خبر از تمام شدنش داده و بسرعت پشت گردانيـده 

است و نمانده از آن مگر مقدار کمی از آب که در ظرف مانده و صاحبش آن را جمع مـی کنـد و 

شما از آن بسرايی می رويد که زوال ندارد، پس بهترين چيزهائی را که با خود داريد همراهتـان 

قوط اند که سنگ از باالی ميانهء دوزخ انداخته شده و هفتاد سـال سـ برداريد، زيرا بما ياد داده

سـاخته خواهـد شـد... آيـا تعجـب  و بخدا سوگند که دوزخ پـر کرده و عمق آنرا در نمی يابد،

 ديد؟!کر

و همانا بما ياد آوری شده که فاصلهء ميان دو پلهء دروازهء بهشت فاصلهء چهل سال راه 

است و روزی بر آن خواهد آمد که از ازدحام مردم پر است و همانا من خود را هفتمين نفر هفت 

ديدم که طعامی جز برگ درخت نداشتيم تا که لبان مـان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلتن با 

ترکيد و چادری )پتو( را يافته و آن را ميان خود و سعد بن مالک دو قسمت کردم که نصف آن را 

من ازار کردم و نصف آن را سعد بن مالک برای خود ازار ساخت، ولی امروز هر کدام بر شهری 

امارت داريم و من بخدا پناه می برم که در نزد خويش بزرگ جلوه کنم و در نـزد خـدا کوچـک 

 باشم.
 

ةُ رضـی اللَّـهُ  قال: عنه اللَّهُ رضی األَشْعَریِّ موسى أبی وعن -499       أَخْرَجَتْ لَنا عائِشـَ

 متفقٌ عليه. ن.هذي فی قُبِضَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ت:عنها کِساء وَإِزاراً غَلِيظاً قالَ
 

 روايت نمود: اهلل عنه یرضابو موسی اشعری  -499

رسـول اهلل برای ما جبه و شلوار درشتی را کشيده گفـت: کـه  اهلل عنها یائشه رضعکه 

 در اين دو لباس وفات يافتند. اهلل عليه وسلم  یصل
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هْمِ فـی  قال:رضیَ اللَّه عنه  ص.وعنْ سَعد بن أبی وَقَّا -511 إِنِّی ألَوَّلُ العَربِ رَمَـى بِسـَ

رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ما لَنَا طَعَامٌ إِالَّ وَرَقُ الحُبْلَـةِ . وَهـذا  وَلَقَدْ کُنا نَغْزُو مَعَ ه،سَبِيلِ اللَّ

 ه.متفقٌ علي ط.حَتى إِنْ کانَ أَحَدُنا لَيَضَعُ کما تَضَعُ الشاةُ مالَهُ خَلْ ر.السَّمَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -511

اهلل  یرسـول اهلل صـلکه در راه خدا تيری انداخته ام، و همانا بـا  من اولين عربی هستم

جهاد می کرديم در حاليکه طعامی جز برگ درخت )جبله( و اين )سمر( نداشتيم کـه  عليه وسلم 

 مواد فضلهء ما مانند فضلهء گوسفند خشک بود.
 

لَّقال رسول اللَّه  قال: ه.عن اللَّه رضی هُرَيْرَةَ أبی وعن -516        لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  م:صـَ

 ه.متفقٌ علي «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً »
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -516

فرمود: خدايا رزق آل محمد را به اندازه ای بگـردان کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 سد رمق شان باشد.
 

إِنْ کُنْـتُ ألعَتمِـدُ  و،واللَّه الـذی ال إِلـهَ إِالَّ هُـ قال:ةَ رضی اللَّه عنه وعن أبی هُرَيْرَ -512

وَلَقَدْ قَعَـدْتُ يوْمـاً  ع.وإِنْ کُنْتُ ألشُدُّ الحجَرَ على بَطْنی منَ الجُو ع،بِکَبِدِی على األَرْضِ مِنَ الجُو

وعَـرَفَ مـا  ی،فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِ م،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ فَمَرَّ النَّبِیُّ صَلّى ه،على طَرِيقهِمُ الذی يَخْرُجُونَ مِنْ

ى ،  «الحَـقْ » قال:لَبَّيْکَ يا رسولَ اللَّه،  ت:قل «،ر،أَبا هِ»  قال:ثُمَّ  ی،فی وجْهی ومَا فی نَفْسِ ومَضـَ

 « ن؟مِـنْ أَيْـنَ هـذَا اللَّـبَ»  ل:فوَجَدَ لَبَناً فی قَدحٍ فقا ت،فَأُذِنَ لی فدَخَلْ ن،فدَخَلَ فَاسْتَأْذَ ه،فَاتَّبَعْتُ

الحـق إِلـى أَهْـل »  قال: ه،لَبَّيْکَ يا رسول اللَّ ت:قل «أَبا هِرٍّ،،»  قال:أَهْداهُ لَکَ فاُلنٌ أَو فُالنة  ا:قالو

على أَحَدٍ،  وال ل،وال مَا ل،ال يَأْوُون عَلى أَهْ م،وأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضيَافُ اإلِسْال قال: «.الصُّفَّةِ فادْعُهُمْ لی

ابَ  ا،ولَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْت م.وکانَ إِذَا أَتَتْهُ صدقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ وإِذَا أَتَتْهُ هديَّةٌ أَرْسلَ إِلَـيْهِمْ وأَصـَ

يب  أَحَـقَّ کُنْـتَ  ة؟وما هذَا اللَّبَنُ فی أَهْلِ الصُّفَّ ت:فسَاءَنی ذلکَ فَقُلْ ا،مِنْهَا وَأَشْرَکَهُمْ فيه أَن أُصـِ

ى أَن يبْلُغَنـی مـنْ  م،فکُنْتُ أَنا أُعْطِيهِ ی،منْ هذا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذا جاءُوا أَمَرنِ وما عَسـَ

لَّم بـدٌّ. فـأَتيتُهُم فـدَعَوْتُهُ ن،هذا اللَّبَ  م،ولمْ يَکُنْ منْ طَاعَةِ اللَّه وطَاعَةِ رسوله صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

لَبَّيْکَ يا رسولَ  ت:قل «، ر،يا أَبا هِ»  قال:فَأَذِنَ لهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ  ا،فأَقْبَلُوا واسْتأْذَنو

فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْت أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فيَشْرَبُ حَتَّـى يَـرْوَى ، ثُـمَّ  قال: «خذْ فَأَعْطِهِمْ »  قال: ه،اللَّ
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حتَّى انْتَهَيتُ إِلـى النَّبِـیِّ  ح،فَأُعطيهِ اآلخرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يروَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلیَّ الْقَد ح،علیَّ الْقَدَ يردُّ

 ،مفَنَظَـرَ إِلـیَّ فَتَبَسـَّ  ه،وََِقَدْ رَوِیَ الْقَوْمُ کُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ على يَـدِ م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 قال: ه،قلتُ صَدَقْتَ يا رسولَ اللَّ «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ »  قال:لَبَّيْکَ يا رسول اللَّه  ت:قل «أَبا هِرّ »  قال:ف

رَبْ »  ل:فمـا زال يَقُـو ت،فشَربْ «اشرَبْ »  قال:ف ت:فَقَعَدْتُ فَشَربْ «اقْعُدْ فَاشْرَبْ »  حَتَّـى  «اشـْ

فحمِدَ اللَّه تعـالى ،  ح،فأَعطيْتهُ الْقَدَ «فَأَرِنی »  قال: ا،ما أَجِدُ لَهُ مسْلَک ال وَالَّذِی بعثکَ بالحَقِّ ت:قُلْ

 ی.رواه البخار «الفَضَلَةَ» وَسمَّى وَشَربَ 
 

 گفت:اهلل عنه  یابو هريره رض -512

برحقی نيست که من جگرم را از گرسنگی به زمـين تکيـه  سوگند بذاتی که جز او معبود

ا از گرسنگی به شکمم می بستم. و همانا روزی بر راهـی کـه در آن بـر مـی می دادم و سنگ ر

از کنارم گذشته مرا ديده تبسم نموده و از چهـره ام  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآمدند، نشستم. 

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلآنچه را در دلم بود، فهميده فرمود: ابو هريره! گفتم: لبيک يا 

پيوند! و رفت و من هم به تعقيب شان رفـتم پـس داخـل خانـه گرديـده فرمود: به من ب

اجازت طلبيده و بمن اجازت دادند و من داخل شدم و قدحی پر از شير را ديـده وفرمـود: ايـن 

 شير از کجا شد؟

 گفتند: فالن مرد يا فالن زن برای شما هديده فرستاده.

 فرمود: ابو هريره!

 ! عليه وسلماهلل یرسول اهلل صلگفتم: لبيک يا 

ميهمانـان  هگفـت: اهـل صـف فرمود: به اهل صفه پيوسته و آنها را بطرفم دعـوت کـن!

رسول اهلل اسالمی بوده خانواده و مالی نداشته و به کسی ارتباطی نداشتند و چون صدقهء برای 

ون هديـهء چـمی آمد همه را به آنها روان کرده و خود از آن نمی خـورد و  اهلل عليه وسلم  یصل

بوی ميرسيد، به آنان فرستاده و خود هم از آن استفاده کرده و آنان را در آن شريک ميسـاخت. 

چـه مـی شـود؟ مـن من اين کار را مناسب ندانسته و گفتم: در ميـان اهـل صـفه ايـن شـير 

مستحقترم تا از اين شير بياشامم و بدان قوت يابم و وقتی آنان بيايند و مرا امر نمايند کـه بـه 

 م، آيا از اين شير چه بمن خواهد رسيد؟آنان بده
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آنـان دعـوت نمـودم و  از و چون از اطاعت خدا و رسولش چاره ای نبود، نزد آنها آمده و

اجازت فرمودند داخل شـده و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآنها نيز آمدند واجازت طلبيدند و چون 

 هر يک در خانه بجايی نشستند. 

 فرمود: ابو هريره! اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: لبيک يا 

 فرمود: بگير و به آنان بده!

گفت: من نيز قدح را گرفته و شروع کردم به هر مرد ميدادم او می آشـاميد تـا سـيرآب 

قدح را به من ميداد واو را به شخص ديگر ميدادم و می آشاميد تا سير می شد و باز  زميشد و با

رسيدم در حاليکه همـه گـروه سـير  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلرا به من ميداد تا اينکه به  قدح

 شده بودند پيش نمودم

قدح را گرفته و بدست خـود گذاشـته بطـرفم نگريسـته  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 تبسم نموده و فرمود: ابوهريره!

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: لبيک يا 

 ن و تو مانديم.فرمود: م

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفرمودی يا  راست گفتم:

 من هم نشسته آشاميدم. ،بنشين و بياشام فرمود:

فرمودند: بياشام باز آشاميدم همينطور فرمود بياشام تا اينکه گفتم: نه و قسـم بذاتيکـه 

 ترا بحق فرستاده جائی نمی يابم.

بوی دادم پس ثنای خدا را گفته و بسم اهلل فرمـود فرمود: بمن نشان ده و قدح را گرفته 

 و باقيمانده را آشاميدند.
 

لَقَدْ رأَيْتُنی وإِنِیّ ألَخِرُّ  قال: ه،وعن مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ عن أبی هريرةَ ، رضی اللَّه عن -513

يّاً عَلَـفِيما بَيْنَ مِنْبَرِ رسولِ اللَّه صلى اهلل عليه وسلم إلى حُجْرَةِ عائِشَةَ رضی ال  ی،لَّـه عنهـا مَغْشـِ

 ع.وما بـی إاِلَّ الجُـو ن،وَيرَى أَنِّی مَجْنونٌ وما بی مِن جُنُو ی،فيَضَعُ رِجْلَهُ عَلى عُنُق ی،فَيجِیءُُِ الجَائ

 ی.رواه البخار
 



 341 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 گفت: کند که یاهلل عنه روايت م یابو هريره رضمحمد بن سيرين از  -513

عائشـه و حجرهء  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلر در حالی خود را ديدم که در ميان منب

می رفتم که بيهوشی بر من طاری می شد و شخصی آمده پای خود را بر گـردنم  اهلل عنها یرض

 ميگذارد با تصور اينکه من ديوانه ام و در من ديوانگی نبود و جز گرسنگی چيزی نبود.

 

یَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ودِرْعُـهُ تُوُفِّ ت:قَالَ ا،وعن عائشةَ ، رضیَ اللَّه عنه -514

 ه.متفقٌ علي ر.مرْهُونَةٌ عِند يهودِیٍّ فی ثَالثِينَ صاعاً منْ شَعِي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -514

صـاع جـو  31وفات يافتند در حاليکه زره شان در برابر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 هوديی در گرو بود.نزد ي
 

عِي قال:وعن أَنس رضی اللَّه عنه  -515 لَّم دِرْعـهُ بِشـَ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  ر،رَهَنَ النَّبِیُّ صـَ

ما أَصْبحَ »  ل:وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ سمِعْتُهُ يقُو ر،ومشيتُ إِلى النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِخُبْزِ شَعي

 ی.رواه البخار «مَّدٍ صــاعٌ وال أَمْسَى وَإِنَّهُم لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ آللِ مُحَ
 

 گفت: اهلل عنه یرضانس  -515

آنحضـرت زره خود را در برابر جو به گـرو داده و مـن بـرای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 عليـه اهلل یآنحضـرت صـلنانی جوين و پيه باز شدهء بوی داده بردم و از  اهلل عليه وسلم یصل

يـک صـاع هـم  اهلل عليه وسلم یصلشنيدم که ميفرمود: در صبح و شام برای آل محمد  وسلم

 ( خانه بودند(.9نبود. )در حاليکه آنان نه )

 کیلو. 7ش: صاع پیمانه ایست معادل 
 

ا مِـنْهُم لَقدْ رَأَيْتُ سبْعينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مـ قال: ه،وعن أبی هُرَيْرَةَ رضی اللَّه عن -511

وَمِنهَـا مـا  ن،قَدْ ربطُوا فی أَعْنَاقِهم مِنهَا ما يَبْلُغُ نِصفَ السَّاقيْ ء،إِمَّا إِزارٌ وإِمَّا کِسَا ء،رَجلٌ عَلَيهِ رِدَا

 ی.رواه البخار ه.فيجمعُهُ بِيَدِهِ کَراهِيَةَ أَن تُرَى عَوْرَتُ ن،يَبلُغُ الکَعْبَي
 

 گفت:اهلل عنه  یابو هريره رض -511
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هفتاد تن از اهل صفه را ديدم که يکی شان هم ردائی نداشت يا ازار داشت و يا جامـهء 

که به گردن های شان بسته بودند که آن هم تا نصف ساق ميرسيد و يا اينکه تا شـتالنگ هـای 

 آنان و آنرا بدست خود جمع ميکردند تا عورت شان ديده نشود.
 

انَ فِرَاشُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِن کَ ت:وعن عائشةَ رضی اللَّه عنها قال -517

 ی.رواه البخار ف.أدَمٍ حشْوُهُ لِي
 

 فرمود: اهلل عنها یعائشه رض -517

چرمی بود که حاشيه اش ليف درخت خرمـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلفرش منزل 

 بود.
 

ساً مَعَ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کُنَّا جُلُو قال:وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما  -518

لَّ ی،ثُمَّ أَدبرَ األَنْصَارِ ه،فسلَّم علَي ر،إِذْ جاءَ رَجُلٌ مِن األَنْصا »  م:فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

»  م:ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّفقال رسول اللَّ ح،صَال قال:ف«  ة؟کَيْفَ أَخِی سعْدُ بنُ عُباد ر،يَا أَخَا األَنْصَا

وَال قَالنِـسُ، وال  ف،ونَحْنُ بضْعَةَ عشَر ما علَينَا نِعالٌ وَال خِفَـا ه،فَقام وقُمْنا مَعَ « م؟مَنْ يعُودُهُ مِنْکُ

لّى اهللُ فاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حوله حتَّى دنَا رسولُ اللّهِ صَ ه،حَتَّى جِتْنَا خ،قُمُصٌ نمشی فی تلکَ السِّبَا

 م.رواه مسل ه.عَلَيْهِ وسَلَّم وَأَصْحابُهُ الَّذِين مَع
 

 ابن عمر رضی اهلل عنهما گفت: -518

آنحضرت نشسته بوديم که ناگاه مرد انصاری آمد و بر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبا 

 ليـه وسـلم اهلل ع یرسـول اهلل صـلسالم نمود و باز آن انصاری برگشته و  اهلل عليه وسلم یصل

 فرمودند: ای برادر انصاری، سعد بن عباده چطور است؟

فرمود: کی از شما به عيادت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: حالش خوب است. و 

او می رود؟ پس برخاسته و ما با وی برخاستيم در حاليکه ده و اندی بوديم که نه کفش داشتيم 

اين شکل رفتيم تا نزدش آمديم و قـومش از اطـرافش دور  و نه موزه و نه کاله و نه پيراهن، به

 و يارانش و آنانيکه با وی بودند بدو نزديک شدند. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشدند تا که 
 

 قال:عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنه  ا،وعن عِمْرانَ بنِ الحُصَينِ رضی اللَّه عنهم -519

لّى اهللُ  ن:قال عِمرَا« ثُمَّ الَّذِينَ يلُونَهُم  م،ثُمَّ الَّذِينَ يلوُنَه ،یخَيْرُکُمْ قَرنِ»  فَمَا أَدری قال النبی صـَ
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هَدُو» عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّتَيْن أو ثاَلثاً  وَيَخُونُـونَ واَل  ن،ثُمَّ يَکُونُ بَعـدَهُمْ قَـوْمٌ يشـهدُونَ وال يُسْتَشـْ

 متفقٌ عليه. «وَيَظْهَرُ فِيهمْ السِّمَنُ  ن،وفُووَيَنْذِرُونَ واَل يُ ن،يُؤْتَمَنُو
 

 روايت می کند: اهلل عنه یرضعمران بن حصين  -519

مانم وجود دارد، پس زفرمود: بهترين شما کسی است که در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 و باز آنانيکه به آنها نزديک اند. آنانکه به آنان نزديک اند

دو يا سه بار اين سخن را تکرار کرده و  اهلل عليه وسلم یبر صلپيامعمران گفت: نميدانم 

فرمودند. پس بعد از ايشان قومی می آيد که شهادت ميدهند در حاليکه کسی طلب شـهادت از 

آنان نميکند و خيانت ميکنند و امين شمرده نشوند و نذر کرده وفا ننمايند و در ميان آنان چـاقی 

 پديدار می شود.
 

يـا ابْـنَ »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:أُمامة رضی اللَّه عنه  وعن أبی -561

 «وال تُالمُ عَلى کَفَافٍ، وَابدأ بِمنْ تَعُـولُ  ک،وَأَن تُمْسِکهُ شرٌّ لَ ک،إِنَّکَ إِنْ تَبْذُل الفَضلَ خَيْرٌ لَ م:آد

 ح.حديث حسن صحي قال:رواه الترمذی و
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضمه از ابی اما -561

فرمود: ای فرزند آدم هرگاه تو زيـادت مالـت را صـرف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کنی، بهتر است و اگر آنرا نگهداری شر است. و در اينکه بقدر حاجت مالی داشته باشی مالمت 

 نمی شوی، پس به مصرف در ميان عائله و خانواده ات شروع کن.
 

ه : قال رسـول اللَّـالخَطْمِیِّ رضی اللَّه عنه قال وعن عُبَيد اللَّه بِن مِحْصَنٍ األَنْصارِیِّ -566

، فَکَأَنَّمَا جَسدِه، عِندهُ قُوتُ يَومِهِ منْ أَصبح مِنکُمْ آمِناً فی سِرْبِهِ، معافى فی»: صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم

 .الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ رواه. تْ لَهُ الدُّنْيَا بِحذافِيرِهاحِيزَ
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعبيد اهلل بن محصن انصاری حطمی  -566

فرمود: آنکه از شما صبح نمايد، در حاليکه در جان خـود  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ايمن بوده و در جسدش سالم است و توشهء روز خود را داشته باشد، گوئی تمام دنيـا بـه وی 

 اده شده است.د
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أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  ا،وعن عبدِ اللَّه بن عمرو بنِ العاصِ رضی اللَّه عنهم -562

 رواه مسلم. «وَقَنَّعَهُ اللَّه بِمَا آتَاهُ  ا،وکَانَ رِزقُهُ کَفَاف م،قَدْ أَفَلَحَ مَن أَسلَ»  قال:وسَلَّم 
 

  عنهما روايت می کند که:عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل -562

فرمود: همانا رستگار شـد آنکـه اسـالم آورد و رزقـش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بسنده بود و خداوند او را به آنچه که داده قناعت داده است.
 

مِعَ رسـول ال ه،وعن أبی مُحَمَّد فَضَالَةَ بنِ عُبَيْد األَنْصَارِیِّ رضی اللَّه عن -563 لَّـه أَنَّـهُ سـَ

رواه  «وَقَنِـعَ  ا،وَکَـانَ عَيْشـهُ کَفَافـ م،طُوبَى لِمَنْ هُدِیَ إِلى اإلِِْسـال»  ل:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو

 ح.حديثٌ حسن صحي قال:الترمذی و
 

 ابو محمد فضاله بن عبيد انصاری رضی اهلل عنه روايت می کند که: -563

که فرمود: خوشـا بحـال کسـيکه بـه اسـالم  شنيدم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 هدايت شده و روزی اش بسنده بوده و قناعت داشته باشد.
 

کان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَبِيـتُ  قال:وعن ابن عباسٍ رضی اللَّه عنهما  -564

عِيرِ.وَکَ ء،وَأَهْلُهُ ال يَجِدُونَ عَشا ا،اللَّيَالِیَ المُتَتَابِعَةَ طَاوِي رواه الترمـذی  انَ أَکْثَرُ خُبْـزِهِمْ خُبْـز الشـَّ

 ح.حديثٌ حسنٌ صحي قال:و
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -564

چندين شب پـی در پـی شـکم گرسـنه مـی خوابيـد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 خانواده اش نان شب را نمی يافتند و اکثر نان شان از جو بود.
 

لَّم کَـانَ إِذَا  ه،وعن فضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رضی اللَّه عن -565 أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

فَّةِ حَتَّـى يَقُـولَ  صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فی الصَّالةِ مِنَ الخَصَاصةِ وَهُمْ أَصْحابُ الصـُّ

رفِ إِلَـيْهِ ن،هُؤُالءِ مَجَانِي ب:األَعْرَا لَـوْ »  قـال:ف م،فَإِذَا صلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم انْصـَ

وقـال حـديثٌ  ی،رواه الترمـذ «تَعْلَمُونَ ما لَکُمْ عِنْدَ اللَّه تعالى ، ألَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدادُوا فَاقَةً وَحَاجَـةً

 صحيحٌ.
 

 که: روايت است اهلل عنه یرضاز فضاله بن عبيد  -565



 345 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

به مردم نماز می گزارد عده ای از آنهائيکه در نماز  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون 

ايستاده بودند از گرسنگی می افتادند و آنها اصحاب صفه بودند، تا اينکـه باديـه نشـينان مـی 

و ، بايشـان رنمـاز مـی گـذارد اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلاينان ديوانه اند. و چون  :گفتند

گردانده، می فرمود: اگر ميدانستيد، آنچه را که برای شما در نزد خدای تعالی است، دوست مـی 

 داشتيد که گرسنگی و نيازمندی شما بيشتر است.
 

سـمِعتُ رسـول اللَّـه  قال:وعن أبی کَريمَةَ المِقْدامِ بن معْدِ يکَرِب رضی اللَّه عنه  -561

بِ ابـن آدمَ أُکُـالتٌ يُقِمْـنَ  ه،مَا مألَ آدمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطنِ»  ل:يقَو وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى  بِحسـْ

هِ ه،لِشـرابِوثُلُثٌ  ه،فإِنْ کَانَ ال مَحالَةَ ، فَثلُثٌ لطَعَامِ ه،صُلْبُ  قـال:رواه الترمـذی و . «وَثُلُـثٌ لِنَفَسـِ

  ن.حديث حس
 

 روايت شده از: اهلل عنه یرضاز ابو کريمه مقدام بن معديکرب  -561

شنيدم که می فرمود: هيچ آدمی ظرفی پر نکرد که بد تـر  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

از شکم باشد، برای آدمی بسنده است چند لقمهء که قامت او را استوار نگه دارد. اگـر خـواهی 

 هم برای نفسش باشد. 3/6آن برای آبش و  3/6آن برای طعام  3/6نخواهی باشد، بايد 
 

ارِیِّ الحـارثیِّ رضـی اللَّـه عنـه  -567 ذَکَـرَ  قـال:وعن أبی أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ األَنْصـَ

لَّ ا،أَصْحابُ رَسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يوْماً عِنْدَهُ الدُّنْيَ  م:فقال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

رواه  ل.يعْنی: التَّقَحُّ «إِنَّ الْبَذَاذَة مِن اإلِيمَان إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ اإلِيمَانِ ن؟أَال تَسْمَعُو ن؟أَال تَسْمَعُو» 

 د.أبو داو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو امامه اياس بن ثعلبه انصاری حارثی  -567

اهلل روزی در نزدش از دنيا يـاد کردنـد، رسـول  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاصحاب 

صلی اهلل عليه وسلم فرمود: آيا نمی شنويد؟ آيا نمی شنويد؟ ساده پوشی از نشانه هـای ايمـان 

 است. ساده پوشی از نشانه های ايمان است.
 

بَعَثَنَا رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ  قال:وعن أبی عبدِ اللَّه جابر بن عبد اللَّه رضی اللَّه عنهما  -568

وَزَّودَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يجِـدْ ش،نتَلَقَّی عِيراً لِقُرَيْ ه،عن اللَّه رضی عُبَيْدَةَ أَبَا عَلَينَا  عَلَيْهِ وسَلَّم وَأَمَّرَ

هَا کَمَـا  قـال: ا؟کَيْف کُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَـ ل:فَکَانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُعْطِينَا تَمْرةً تَمْرَةً ، فَقِي ه،لَنَا غَيْرَ نَمَصـُّ
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ثُـمَّ  ط،وکُنَّا نَضْرِبُ بِعِصيِّنا الخَبَ ل،فَتَکْفِينَا يَوْمَنَا إِلى اللَّيْ ء،ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيهَا مِنَ المَا ی،الصَّبِ يَمَصُّ

فرُفعَ لنَا على سـاحِلِ البَحْـرِ کهَيْتَـةِ الکَثِيـبِ  ر،وانْطَلَقْنَا على ساَحِلِ البَحْ قال:نَبُلُّهُ بِالمَاءِ فَنَأْکُلُهُ. 

لُ  ،ال قـال:فقال أَبُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ ، ثُمَّ  ر،فَأَتيْنَاهُ فَإِذا هِی دَابَّةٌ تُدْعى العَنْبَ م،لضخا بـلْ نحْـنُ رسـُ

وَنَحْـنُ  ا،فَأَقَمْنَا علَيْهِ شَهْر ا،وقَدِ اضْطُرِرتمْ فَکلُو ه،وفی سبيلِ اللَّ م،رسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

ولقَدْ رَأَيتُنَا نَغْتَرِفُ من وقْبِ عَيْنِهِ بالْقِاللِ الدُّهْنَ ونَقْطَعُ منْهُ الْفِدَرَ کَـالثَّوْرِ أَو  ا،ائَة ، حتَّى سَمِنَّثَالثُم

 ر.کقَدْرِ الثَّوْ

لَعاً مـنْ ولَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبيْدَةَ ثَالثَةَ عَشَرَ رَجُالً فأَقْعَدَهُم فی وقْـبِ عَيْنِـهِ وَأَخَـ        ذَ ضـِ

ائِقَ، فَلمَّـ ا قـدِمنَا أَضْالعِهِ فأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فمرّ منْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لحْمِهِ وَشـَ

 م،رَجَهُ اللَّـه لَکُـهُوَ رِزْقٌ أَخْ»  قال:ف ه،المديِنَةَ أَتَيْنَا رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَذکْرَنَا ذلکَ ل

 ه.فَأَرْسلْنَا إلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْهُ فَأَکَلَـ « ا؟فَهَلْ معَکمْ مِنْ لحْمِهِ شَیء فَتطْعِمُونَ

 م.رواه مسل

        

 هما روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز ابو عبد اهلل جابر بن عبد اهلل  -568

را بـر مـا اميـر  اهلل عنـه یرضما را فرستاده و ابو عبيده  عليه وسلم اهلل  یرسول اهلل صل

ساخت تا با قافله ای از قريش روبرو شويم و هميانی از خرما را برای مان بعنوان توشه داد کـه 

بعداً از آن آب مـی  –و ابو عبيده برای ما يک دانه خرما می داد  –ين چيزی نيافت برای ما غير ا

روز تا شب برای ما کافی بود. و عصاهای مان را بدرخت خبط زده بـرگش را آشاميديم و همان 

گرفته به آب تر نموده و می خورديم. گفت: همچنان بر کنارهء دريا رفتيم ناگهان به ساحل دريا 

چيزی بشکل تل ريگی برای ما باال شد و ما بکنارش آمده و ديديم که حيوانی دريائی است کـه 

و ابو عبيده گفت: خود مرده است و باز گفت: نه، بلکه ما فرسـتاده هـای  بنام عنبر ياد می شود

هستيم و در راه خدا می باشيم و مجبور و مضطر شده ايم پـس  اهلل عليه وسلم یصلرسول خدا 

بخوريد. و سه ماه بر آن اقامت نموديم و ما سيصد نفر بوديم تا اينکه چاق شديم و بياد داريـم 

مش روغن می گرفتيم و قطعه ای از آن را می بريديم که چون گاو و يا که با کوزه از گودی چش

نفر از ما را گرفته در کاسهء خانهء چشمش نشاند و يک پهلـو  63به اندازهء گاو بود. ابو عبيده 

از پهلوهايش را گرفته و آن را بلند کر و بعد بزرگترين شتری را که با خـود داشـتيم از زيـر آن 

اهلل  یرسول اهلل صلقداری آذوقه گرفتيم و چون به مدينه رسيديم خدمت گذراند و از گوشش م

فرمـود:  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلآمده اين موضوع را برايش ياد آوری کرديم.  عليه وسلم 
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آن رزقی بود که خداوند برای شما بيرون نمود! آيا از گوشـت آن چيـزی داريـد کـه بـرای مـا 

 فرستاديم و از آن خوردند. اهلل عليه وسلم  یل اهلل صلرسوبخورانيد؟ پس از آن برای 
 

لّى اهللُ  ت:وعن أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ رضی اللَّه عنها قال -569 کانَ کُمُّ قمِيصِ رسول اللَّـه صـَ

 ن.حديث حس قال:و ی،والترمذ د،رواه أبو داو عَلَيْهِ وسَلَّم إِلى الرُّصْغِ
 

 لی عنهما گفت که:اسماء بنت يزيد رضی اهلل تعا -569

 تا بند دست بود. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآستين 
 

ديدَةٌ  ر،إِنَّا کُنَّا يَوْم الخَنْدَقِ نَحْفِ قال:وعن جابر رضی اللَّه عنه  -521 تْ کُدْيَـةٌ شـَ فَعَرضـَ

 «أَنَـا نَـازِلٌ »  فقال: ق.الخَنْدَ هَذِهِ کُدْيَةٌ عَرَضتْ فی ا:فجاءُوا إِلى النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقالو

لَّم  ا،وَلَبِثْنَا ثَالثَةَ أَيَّامٍ ال نَذُوقُ ذَوَاق ر،ثُمَّ قَامَ وبَطْنُهُ معْصوبٌ بِحَج فَأَخَذَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 م.أَوْ أَهْيَ ل،فَضرَب فعاد کَثيباً أَهْيَ ل،المِعْو

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ی:فقلتُ المْرَأَت ت،ن لی إِلى البييا رسولَ اللَّه ائْذَ ت:فقل    رَأَيْـتُ بِـالنَّبِیِّ صـَ

وطَحَنْـتُ  ق،فَذَبحْتُ العَنَا ق،عِندِی شَعِيرٌ وَعَنَا ت:فقال ء؟وسَلَّم شَيْتاً مافی ذلکَ صبْرٌ فِعِنْدَکَ شَی

رَ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللحمَ فی البُرْمَة ، ثُمَّ جِتْتُ النب یَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَالعجِـينُ قَـدْ انْکَسـَ

 ج.والبُرْمَةُ بيْنَ األَثَافِیِّ قَد کَادَتَ تَنْضِ

 قال:فَذَکَرتُ له ف «و؟کَمْ هُ»  قال: ن،طُعَيِّمٌ لی فَقُمْ أَنْت يا رسولَ اللَّه وَرَجُلٌ أَوْ رَجُال ت:فقل

فقـام  «قُومُـوا »  قـال:ف «رْمَةَ ، وال الخُبْزَ مِنَ التَّنُّـورِ حَتَّـى آتـیَ قُل لَهَا ال تَنْزِع البُ ب،کثِير طي» 

لَّم وَالمُهَـاجِرُو ت:فَدَخَلْتُ عليها فقل ر،المُهَاجِرُون وَاألَنْصَا  ن،وَيْحَکِ جَاءَ النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

اغَطُوا  » قال: م،نع ت:قل ک؟هل سأَلَ ت:قال م،وَاألَنْصارُ وَمن مَعَه رُ  «ادْخُلوا وَال تَضـَ فَجَعَـلَ يَکْسـِ

وَيُقَرِّبُ إِلى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْـزِعُ فَلَـمْ  ه،ويُخَمِّرُ البُرْمَةَ والتَّنُّورَ إِذا أَخَذَ مِنْ م،وَيجْعَلُ عليهِ اللح ز،الخُبْ

فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَـةٌ  ی،هذَا وَأَهدکُلِی »  فقال: ه،وَبَقِیَ مِن ا،يَزَلْ يَکْسِرُ وَيَغْرفُ حَتَّى شَبِعُو

 ه.متفقٌ علي «

لَّم خَمَصـ ر:جاب قال:  روايةٍ وفی          ا،لمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيتُ بِالنبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

ل اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم خَمَصـاً فَإِنِّی رَأَيْتُ بِرسو ء،هل عِنْدَکِ شَیْ ت:فَانْکَفَأْتُ إِلى امْرَأَتی فقل

 شَدِيداً.
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عِير  ا،وَلَنَا بُهَيْمَةٌ ، داجِـنٌ فَـذَبحْتُهَ ر،فَأَخْرَجَتْ إِلیَّ جِراباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِي وَطَحنـتِ الشـَّ

ال  ت:فَقَالَ م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ثُمَّ وَلَّيْتُ إلى رسول اللَّه ا،وَقَطَّعْتُهَا فی بُرَمتِهَ ی،فَفَرَغَتْ إلى فَرَاغِ

ذَبَحْنـا  ه،فجتْتُه فَسَارَرْتُهُ فقلتُ يا رسول اللَّ ه،تفضحْنی برسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ومن معَ

احَ رسـول اللَّـه ک،فَتَعالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَ ر،بُهَيمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِي لّى اهللُ عَلَيْـهِ  فَصـَ صـَ

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  «إِنَّ جابراً قدْ صنَع سُؤْراً فَحَيَّهَالًّ بکُمْ  ق:يَا أَهْلَ الخَنْدَ»  قال:وسَلَّم ف فقال النبیُّ صـَ

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  وَجَاءَ النَّبِیُّ ت،فَجِتْ « .ال تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَکُمْ وَال تَخْبِزُنَّ عجِينَکُمْ حَتَّى أَجیءَ »  وسَلَّم: صـَ

فَأَخْرَجَـتْ  ت.قَدْ فَعَلْتُ الَّذِی قُلْـ ت:فقل ک،بِک وَبِ ت:حَتَّى جِتْتُ امْرَأَتی فقال س،وسَلَّم يقْدُمُ النَّا

 ک،مَعـادْعُ خَابزَةً فلْتَخْبـزْ »  قال:ثُمَّ عَمَدَ إِلى بُرْمَتِنا فَبَصَقَ وَبَارَکَ، ثُمَّ  ک،عجيناً فَبسَقَ فِيهِ وبارَ

وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّه ألَکَلُوا حَتَّى تَرکُوهُ وَانَحرَفُوا، وإِنَّ بُرْمَتَنَـا  «وَاقْدَحِی مِنْ بُرْمَتِکُم وَال تَنْزلُوها 

 لَتَغِطُّ کَمَا هِیَ، وَأَنَّ عَجِينَنَا لَيخْبَز کَمَا هُوَ.
 

 گفت: اهلل عنه یرضجابر  -521

را حفر می نموديم که ناگاه با زمين سختی روبـرو شـديم کـه بـا  زمين ما در روز خندق

آمده گفتـيم: زمـين بسـيار سـختی در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلکلنگ حفر نمی شد. خدمت 

 خندق پيدا شده! 

فرمود: من پياده می شوم. برخاست در حاليکـه شـکمش  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صـلبودکه طعام نخورده بوديم.  را به سنگی بسته بود و سه روز شده

 کلنگ را گرفته زد و خاک نرم شد.

به من اجازه ده تا بخانه روم و به همسرم گفتم:  اهلل عليه وسلم یصلگفتم: يا رسول اهلل 

 چيزی را ديدم که بی طاقتی نموده آيا چيزی نزد تو موجود است؟ اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبه 

: نزدم جو و ماده بزی است. ماده بز را کشته و جو را آرد نموده و گوشت را در ديگ گفت

در حاليکه خمير رسـيده بـود و  آمدم اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسنگی انداختيم. سپس خدمت 

رسـول اهلل سنگی بر سر ديگدان بود تا پخته شود. و گفتم: اندکی طعـام دارم. پـس يـا  ديگ

 شما با يکمرد يا دو مرد برخيزيد.  ماهلل عليه وسل یصل

 فرمود: آن چقدر است؟

که گوشت را از ديـگ و  برايش ياد آور شدم فرمود: بسيار و پاک است. به همسرت بگو

نان را از تنور نکشد تا بيايم و فرمودند: بلند شويد مهاجرين و انصـار همـه بلنـد شـدند، نـزد 
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و مهاجرين و انصار و کسانی کـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلهمسرم رفته بوی گفتم: وای بر تو 

 با آنانند آمدند.

 گفت: آيا از تو پرسش نمود؟

 گفتم: بلی

و بر آن گوشت می گذاشت گفت: داخل شويد )و داد و بيداد مکنيد( سپس نان را گرفت 

يده و درون خمير کرده می رفتند و به اصحابش نزديک کرده و باز می گشت و همين و آنرا پوش

طور نان را شکسته و از ديگ می گرفت تا همه سير شدند و از آنها چيزی ماند و فرمود: از ايـن 

 بخوريد و هديه دهيد، زيرا مردم به گرسنگی روبرو شده اند.

اهلل عليه  یپيامبر صلگفت: چون خندق حفر شد،  اهلل عنه یرضو در روايتی آمده که جابر 

اهلل عليـه  یرسـول اهلل صـلده گفتم: چيزی داری؟ زيرا را سخت گرسنه يافتم نزد زنم آم وسلم

را سخت گرسنه يافته ام. وی کيسه ای بيرون کـرد کـه در آن پيمانـه ای از جـو بـود و  وسلم 

گوسفندی خانگی داشتم آن را ذبح کرده و جو را آرد نمودم. چـون فـارغ شـدم آنـرا در ديـگ 

 رستادم.ف اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلانداختم و دنبال 

و کسانيکه با وی اند رسـوا مسـاز.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلزنم گفت: مرا در نزد 

گوسـفندی را ذبـح  اهلل عليه وسلم یصلبعد خدمتش رسيده پنهانی به وی گفتم: ای رسول اهلل 

فريـاد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنموديم و پيمانهء از جو را آرد کرديم شما همراه عدهء بياييد. 

پيـامبر زد و فرمود: ای مردم خندق بشتابيد که جابر برای شما ميهمانی ترتيب داده است. پس 

پيـامبر فرمود: ديگ را پائين مکن و خميرت را مپز تا بياييم. پـس آمـدم.  اهلل عليه وسلم یصل

 پيشاپيش مردم حرکت می نمود تا نزد زنم رسيدم. اهلل عليه وسلم یصل

 ردی؟گفت: چه کردی؟ چه ک

گفتم: آنچه گفتی کردم. خمير را کشيديم و در آن آب دهنش را گذاشته و دعای برکت را 

خواند، بعد بسوی ديگ رفته و به آن نيز آب دهن گذاشته و دعای برکت نمود، پس فرمود: نـان 

پزی را بخواه تا همراهت بپزد و از ديگ بردار و پائين اش مکن و آنان هزار بودند. سـوگند بـه 

که همه خوردند تا که باقی ماند و رفتند و ديگ همچنان می جوشـيد، مثـل اول و از خميـر خدا 

 پخته می شد، چنانچه بود.
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وتَ رسـول  م:قال أَبو طَلْحَةَ ألُمِّ سُلَيْ قال:وعن أَنس رضی اللَّه عنه  -526 قَد سَمعتُ صـَ

فَأَخْرَجَـتْ  م،نَعَ ت:فقال ء؟فَهَل عِندَکِ مِن شی ع،واللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ضَعِيفاً أَعرِفُ فِيهِ الجُ

 ه،ثُمَّ دسَّتْهُ تَحْتَ ثَوبی وَرَدَّتْنی بِبَعضـِ  ه،ثُمَّ أَخَذَت خِمَاراً لَهَا فَلَفَّتِ الخُبزَ بِبَعضِ ر،أَقَرَاصاً مِن شَعي

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  ه،بتُ بِفَذَهَ م،ثُمَّ أَرْسلَتْنِی إِلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ فَوَجَدتُ رسولَ اللَّه صـَ

لَّ م،فَقُمتُ عَلَيهِ س،ومَعَهُ النَّا د،وسَلَّم جالِساً فی المَسْجِ  م:فقالَ لی رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  فقال رسولُ م،نَعَ ت:فقل «أَلِطَعَام » فقال:  م،نَع ت:فقل « ة؟أَرْسَلَکَ أَبُو طَلْحَ» 

فقال أَبُو طَلْحَةَ : يـا  ه،فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيديِهِم حَتَّى جِتتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخبَرتُ «قُومُوا » م:وسَلَّ

اللَّـهُ  ت:فقالـ م؟ا نُطْعِمُهُقَد جَاءَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا م م:أُمِّ سُلَي

 م.وَرسُولُهُ أَعْلَ

لّى  م،وسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولَ لَقِیَ حتَّى طَلْحةَ أَبُو فَانطَلَقَ         فأَقبَلَ رسولُ اللَّه صـَ

هَلُمِّی مـا عِنـدَکِ يـا أُمِّ »  م:فقال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَعَه حَتَّى دَخَال

ثُمَّ قال  ه،وعَصَرَت عَلَيه أُمُّ سُلَيمٍ عُکَّةً فَآدَمَتْ ت،فَأَمَرَ بِهِ رسولُ اللَّه ففُ ز،فَأَتَتْ بِذلکَ الخُبْ «سُلَيْمٍ 

رَةٍ ائذَ»  قال:ثُمَّ  ل،فِيهِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ما شَاءَ اللَّه أَنْ يَقُو  م،فَـأَذِنَ لَهُـ «ن لِعَشـَ

 ا،ثم خَرَجو ا،فَأَکَلُوا حتى شَبِعُو م،فَأَذنَ له «ائذَن لِعَشَرَةٍ »  قال:ثم  ا،فَأَکَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُو

 ن.نَ رَجُالً أَوْ ثَمَانُووَالْقَوْمُ سَبْعو ا،فَأَذِنَ لهُم حتى أَکل القَوْمُ کُلُّهُم وَشَبِعُو« ائذَنْ لِعَشَرَةٍ»  قال:ثُمَّ 

 متفق عليه.

 ل،فما زال يَدخُلُ عشَرَةٌ وَيَخْرُجُ عَشَرَةٌ ، حتى لم يَبْقَ مِنهم أَحَـدٌ إِال دَخَـ : روايةٍ وفی       

 ا.ثم هَيَّأَهَا فَإِذَا هِی مِثلُهَا حِينَ أَکَلُوا مِنه ع،فَأَکَلَ حتى شَبِ

لّى فَأَکَلُوا عَ:  روايةٍ وفی           شَرَةً عَشَرةً ، حتى فَعَلَ ذلکَ بثَمانِينَ رَجُالً ثم أَکَلَ النَّبِیُّ صـَ

 ا.وَتَرکُوا سُؤر ت،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بعد ذلکَ وََِأَهْلُ البَي

 م.ثمَّ أفضَلُوا ما بَلَغُوا جيرانَهُ:  روايةٍ وفی          

لَّم يوْمـاً فَوَجَدتُـهُ جِتتُ رسولَ اللَّ قال: أَنسٍ عن روايةٍ وفی           لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ه صـَ

لّى  ه:وَقد عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصابَةٍ ، فقلتُ لِبَعضِ أَصحَابِ ه،جَالِساً معَ أَصحابِ لِمَ عَصَبَ رسولُ اللَّـه صـَ

 ع.مِنَ الجُو ا:فقالو ه؟اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بطْنَ

قـد رَأَيْـت  ه،يَـا أَبتَـا ت:فقل ن،هُوَ زَوْجُ أُمِّ سُليمٍ بنتِ مِلحَافَذَهَبْتُ إِلى أبی طَلحَةَ ، وَ        

 ع.مِنَ الجُـو ا:فقالو ه،رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَصبَ بطنَهُ بِعِصَابَةٍ ، فَسَأَلتُ بَعضَ أَصحَابِ

کِسَرٌ مِنْ خُبـزٍ وَتمـرَاتٌ، فـإِنْ نعم عِندِی  ت:قال ء؟هَل مِن شَی قال:فَدَخل أَبُو طَلحَةَ على أُمِّی ف
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وذَکَـرَ تَمَـامَ  م،وإِن جَاءَ آخَرُ معه قَـلَّ عَـنْه ه،جَاءَنَا رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَحْدهُ أَشبَعنَا

 الحَديث.
 

 گفت: اهلل عنه یرضانس  -426

را خفيـف   اهلل عليـه وسـلم یرسـول اهلل صـلابو طلحه برای ام سليم گفت: من صدای 

 شنيدم که گرسنگی اش را دانستم، آيا چيزی داری؟

سـری اش پيچيـده و زيـر لباسـم ده و در روگفت: بلی و چند قرص نان جوين را کشـي

فرستاد، من هم آنرا بردم ديـدم کـه اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلپنهان نموده و بعداً مرا نزد 

اهلل عليـه  یآنحضـرت صـلسرشان ايسـتادم.  در مسجد نشسته و مردم با او بودند، من باالی

 فرمود: آيا ترا ابوطلحه فرستاده؟ وسلم

 گفتم: بلی. 

 باز گفت: آيا برای طعام مرا خواست؟

 گفتم: بلی.

گفت: برخيزيد، آنها رفتند و من هم در پيشاپيش ميرفتم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 تا اينکه نزد ابوطلحه آمده او را خبر کردم.

مـردم را آورده و مـا هـم  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صلوطلحه گفت: ای ام سليم اب

طعامی نداريم که به آنان بخورانيم! گفت: خدا و رسول او دانا تر اند. ابـو طلحـه رفـت تـا کـه 

بـاو رو آورده  اهلل عليه وسـلم  یرسول اهلل صلرسيد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبمالقات 

 .داخل شدند

فرمود: ای ام سليم هـر چـه داری بيـاور و او آن نـان را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

امر نمود که آن را تکه و نرم نموده و ام سـليم مشـکی را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآورد. 

 اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صلکه روغن داشت بر آن فشرد و با آن نان خورش ساخت، پس 

ا که خدا خواسته بود گفت و فرمود: که به ده نفر اجازه بده تا اينکه همهء آن گروه خورده آنچه ر

سير شدند. باز گفت: برای ده نفر اجازت ده و برای شان اجازه داد و خوردند و سير شدند و بـر 

نکـه آمدند باز فرمود: برای ده نفر اجازت ده و اجازت داد و خوردند و سير شدند و بر آمدند تا اي

 همه خوردند و سير شدند و آنان هفتاد يا هشتاد نفر بودند.
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و در روايتی آمده که همينطور ده نفر وارد می شد و ده نفر بيرون مـی گشـت تـا اينکـه 

هيچيک از آنها نماندند، مگر اينکه وارد گشته خوردند و سير شدند. سپس آنـرا جمـع نمـوده و 

 مثل همان بود که از آن خوردند.

رسول اً ينکار راکردند و بعدمنفر ه 81ايتی آمده که سپس ده نفر خوردند تا که با و در رو

 و اهل خانه خوردند و چيزی هم باقی ماند. اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

 و در روايتی آمده که بعداً زياده ماند که به همسايه های خويش رسانديم.

آمـدم  اهلل عليه وسـلم  یهلل صلرسول او در روايتی از انس آمده که گفت: روزی خدمت 

ديدم با يارانش نشسته و شکم خود را به سنگی بسته بودند، به بعضی از يارانش گفـتم: چـرا 

 شکم خود را بسته اند؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گفتند: از گرسنگی.

سول رمن به نزد ابو طلحه رفتم که او شوهر ام سليم بنت ملحان بود، گفتم: ای پدر، من 

را ديدم که به شکم خود سنگی بسته و چون از بعضی يـارانش سـؤال اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

 کردم گفتند: از گرسنگی اين کار را نموده. ابوطلحه نزد مادرم آمده گفت: آيا چيزی داری؟

تنها بيايـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: بلی نزدم پاره ای نان و خرماست. اگر 

 سير می کنيم و اگر ديگر کسی با اوبيايد کم می شود و تمام حديث را ذکر کرد.او را 

 

قناعت و پرهيز از سؤالگری و ميانه روی در مصرف و مذمت  باب -57

 سؤالگری بدون ضرورت

 1هود:  قال اهلل تعالی: } وَمَا ِمن دَآبَّةٍ فِی األَْرضِ ِإالَّ َعلَى الّلهِ رِزْقُهَا{

لْفَُقرَاء الَّذِينَ أُحِصرُواْ فِی سَبِيِل اللّهِ الَ يَسَْتطِيعُونَ َضرْباً فِی األَْرِض و قال تعالی: } لِ

 273البقرة:  يَحْسَبُهُمُ اْلجَاهُِل أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَْعرِفُهُم بِِسيمَاهُمْ الَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً{

الفرقان:  قُوا لَْم يُْسرِفُوا وَلَْم يَقْتُرُوا وَکَاَن بَيْنَ ذَلَِک قَوَاماً{و قال تعالی: } وَالَّذِينَ ِإذَا أَنفَ

17 

{ مَا أُرِيدُ مِنُْهم مِّن رِّْزقٍ وَمَا أُرِيدُ 51وَمَا خَلَْقتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَْعبُدُونِ} و قال تعالی: }

 57 – 51الذاريات:  {57أَن يُْطعُِمونِ}
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رمايد: در زمين هيچ جنبنده ای نيست مگر اينکه روزی وی بر خدا است. خداوند می ف

 1هود: 

و ميفرمايد: صدقات مخصوص فقرائی است که در راه خدا ناتوان شده و نمی توانند در 

زمين سفر نمايند و نادان آنان را توانگر می پندارد به علت طمع نکردن، ولی تو آنان را می 

 273مردم به الحاح سؤال می کنند. بقره:  شناسی از چهرهء شان که از

و ميفرمايد: و آنانکه چون خرج نمايند، اسراف ندارند و تنگی ننمايند و عطای شان در 

 17حد اعتدال باشد. فرقان: 

و می فرمايد: و جن و انس را نيافريدم مگر برای آنکه مرا بپرستند و نمی خواهم از آنان 

  57 – 51دهند. ذاريات:  رزق را و نمی خواهم تا مرا طعام
 

 وَأَمَّا األحاديث، فتقدم معظمها فی البابينِ السابقينِ، ومما لَمْ يتقدم:

 باب سابق گذشت و آنچه قباًل نگذشته است. 2اما احاديث عمده ترين آنها در 
 

الغِنَـی لَـيس »  قـال:عن أبی هُرَيْرَةَ رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -522

 ه.متفقٌ علي «وَلکِنَّ الغنِیَ غِنَی النَّفسِ  ض،عَن کثْرَةِ العَر
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -522

فرمود: غنا و بی نيازی با زياد بودن مال نيست، بلکـه غنـا در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 غنای نفس است.
 

»  قال:عنهما أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  وعن عبد اللَّه بن عمرو رضی اللَّه -523

 م.رواه مسل «وَقَنَّعَهُ اللَّه بما آتَاهُ  ا،وَرُزِقَ کَفَاف م،قَدْ أَفلَحَ مَنْ أَسَلَ
 

 از عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما روايت است که:  -523

سيکه اسالم آورد و رزق کافی فرمود: همانا رستگار شد کاهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 به او داده شده و خداوند او را به آنچه که به وی داده، قانع ساخته است.
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لَّم  قال:وعن حَکيم بن حِزَام رضی اللَّه عنه  -524 سَأَلْتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

رٌ حُلْـوٌ،  م،يا حَکي»  قال:ثم  ی،ثم سَأَلْتُهُ فَأَعطَان ی،ثم سَأَلْتُهُ فَأَعطَان ی،فَأَعطَان إِنَّ هذا المَالَ خَضـِ

وکَانَ کَالَّـذِی  ه،وَمَن أَخَذَهُ بِإِشرَافِ نَفْسٍ لَم يُبَارَکْ لهُ في ه،فَمن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفس بُورکَ لَهُ فِي

يا رسول اللَّه وَالَّـذِی بَعثَـکَ  ت:لقال حَکيمٌ فق «واليدُ العُلَيا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى  ع،يَأْکُلُ وال يَشْبَ

فَکَانَ أَبُو بکرٍ رضـی اللَّـه عنـه يَـدْعُو حَکيمـاً  ا،بالحَقِّ ال أَرْزَأُ أَحداً بَعدَکَ شَيْتاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنيَ

 ه.فَـأَبَى أَن يَقْبلَـ ه،لِيُعطي ثُمَّ إِنَّ عُمر رضی اللَّه عنه دَعَاهُ ا.فَيَأْبَى أن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْت ء،لِيُعطيَهُ العَطَا

أُشْهِدُکُم عَلى حَکيمٍ أَنِی أَعْرضُ عَلَيه حَقَّهُ الَّذِی قَسَمَهُ اللَّه لَهُ فی هذا  ن،يا مَعشَرَ المُسْلمي قال:ف

لّى اهللُ ه.فيَأْبَى أَن يَأْخُذَ ء،الْفی لَّم حَتَّـى  فَلَمْ يَرْزَأْ حَکيمُ أَحداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِیِّ صـَ عَلَيْـهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي ی.تُوُف
 

 گفت: اهلل عنه یرضحکيم بن حزام  -524

چيزی درخواست کردم به من عطـا کـرد، بـاز سـؤال  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

کردم، باز هم به من داد، و باز سؤال کردم و باز هم به من داده و فرمود: ای حکـيم! ايـن مـال 

ت. کسيکه آنرا به سخاوت نفس بگيرد، برايش در آن برکت نهـاده مـی شـود و سبز و لذيذ اس

آنکه آنرا به طمع نفس بگيرد برايش در آن برکت نهاده نمی شود، و مانند کسی می باشـد کـه 

 و دست باال بهتر است از دست پائين. ،می خورد و سير نمی شود

سوگند به آنکـه تـرا بحـق   اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلحکيم گفت: سپس گفتم: يا 

 فرستاده بعد از شما از هيچ کس چيزی را نمی گيرم تا بميرم.

را احضار می کرد که به او بخشش دهـد و وی  اهلل عنه یرضحکيم  اهلل عنه یابوبکر رض

او را خواسـت تـا بـه او چيـزی  اهلل عنه یعمر رضامتناع می کرد که از آن چيزی را بپذيرد. باز 

 هم از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و گفت:  اعطاء کند باز

ای جماعت مسلمانان! من شما را بر حکيم شاهد می گيرم که من حق او را کـه در ايـن 

 .غنيمت، خداوند حصهء او نموده به او عرضه ميکنم و او از گرفتن آن امتناع می ورزد

س چيـزی را از هـيچک اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلبعد از  اهلل عنه یرضو حکيم 

 نگرفت، تا اينکه وفات يافت.
 

خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّـهِ  قال:وعن أبی بُردَةَ عن أبی موسى األشعَریِّ رضی اللّه عنه  -525

 ی،دَمِوَنَقِبَـتْ قَـ ا،فَنَقِبتْ أَقدامُن ه،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی غَزوَةٍ ، ونحْن سِتَّةُ نَفَرٍ بيْنَنَا بَعِير نَعْتَقِب
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بُ عَلـى  ق،فَکُنَّا نَلُفُّ عَلى أَرْجُلِنا الخِرَ ی،وَسَقَطَتْ أَظْفار فَسُميت غَزوَةَ ذَاتِ الرِّقاعِ لِما کُنَّـا نَعْصـِ

نَعُ  قال:ثُمَّ کَرِهَ ذلکَ، و ث،قالَ أَبو بُردَةَ : فَحَدَّثَ أَبو مُوسَى بِهَذا الحَدِي ق،أَرْجُلِنَا الخِرَ ما کنْتُ أَصـْ

 ه.متفقٌ علي ه.کَأَنَّهُ کَرِهَ أَنْ يَکُونَ شَيْتاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشا قال: ه،أَذْکُر بِأَنْ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو برده از ابو موسی اشعری  -525

به غزوهء برآمديم و ما شش نفر، يک شتر داشـتيم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما با 

می شديم، پاهای ما آبله زد و پايم بحدی کوفته شد که ناخنهايم افتاد و ما  و آنرا به نوبت سوار

 "غـزوهء ذات الرقـاع"پارچه های پاره پاره را به پاهايمان می پيچيديم از اين جهت غزوه بنام 

 ناميده شد.

ابو موسی اين قصه را نموده و بعد از اين بدش آمده و گفت: مـن اينکـار را نکـردم تـا 

 ياد آوری کنم. اينکه آن را

 گفت: گويی بد برد از اينکه چيزی از عملش را ظاهر نمايد.
 

وعن عمرو بن تَغْلِب بفتح التاءِ المثناةِ فوقَ وإِسکان الغين المعجمة وکسـر الَّـالم  -521

م ه،رضی اللّه عن  ،عْطَى رجـاالفَـأَ ه،أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أُتِیَ بمالٍ أَوْ سـبی فَقسـَّ

فَوَاللَّه إِنِّـی  د،أَمَا بَع»  قال:ثُمَّ  ه،ثُمَّ أَثْنَى عَلَي ه،فَحَمِدَ اللَّ ا،فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَکَ عَتبُو ،وتَرَکَ رِجاال

نَّمَا أُعْطِـی أَقوَامـاً لِمـا وَلکِنِّی إِ ی،والَّذِی أَدَعُ أَحَبُّ إلیَّ مِنَ الَّذِی أُعْطِ ل،ألُعْطِی الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُ

 ر،وَأَکِلُ أَقْواماً إِلى ما جعَلَ اللَّه فی قُلُوبِهِمْ مِـنَ الغِنـی والخَيْـ ع،أَرى فی قُلُوبِهِمْ مِن الجَزعِ والهَلَ

ولِ اللَّـهِ ب:قال عمرُو بنُ تَغْلِ «مِنْهُمْ عَمْروُ بنُ تَغلِبَ  لّى اهللُ  فَواللَّهِ ما أُحِبُّ أَن لی بِکلِمةِ رَسـُ صـَ

 ی.رواه البخار م.عَلَيْهِ وسَلَّم حُمْرَ النَّعَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمرو بن تغلب  -521

را تقسيم نمـوده آوردند و او آن اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمالی يا اسيرانی را خدمت 

ی اطـالع رسـيد، آنانيکـه او و به و –ان داد و برای برخی ديگر از مردان نداد برای برخی از مرد

انتقاد کرده اند. پس برخاسته حمد و ثنـای او تعـالی را بجـای آورده و  –ده بود رآنها را ترک ک

سپس گفت: اما بعد، به خدا من به يک مرد می دهم و مرد ديگر را ترک می کنم، و آن شـخص 

ه گروهی ميـدهم کـه در را که ترک می کنم دوستتر دارم، از آنکه به او چيزی ميدهم، ولی من ب

 دلهای شان حرص وشکوه است.
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مـی سـپارم، کـه از  و گروهی را به آنچه که خداوند در دلهای شان از غناء و خير نهـاده

بن تغلب گفت: بخدا سوگند دوست ندارم کـه در برابـر ايـن لب است. عمرو جمله عمرو بن تغ

 د.برايم شترهای سرخ باش اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلسخن 
 

اليدُ العُليا »  قال:وعن حَکيمِ بن حِزامٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -527

ومَنْ يَسْتعْففْ يُعفُّـهُ  ی،وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ما کان عنْ ظَهْرِ غِن ل،خَيْرُ مِنَ اليَدِ السُّفْلى ، وابْدَأ بمنْ تَعُو

 ولفظ مسلم أَخصر. ی،وهذا لفظ البخار ه.متفقٌ علي «ن يُغْنِهِ اللَّه ومَنْ يَسْتغْ ه،اللَّ
 

 گفت: اهلل عنه یرضحکيم بن حزام  -527

فرمود: دست باال بهتر است از دست پائين، و آغـاز کـن بـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

و را عفيف عائله ات. و بهترين صدقه آنست که از روی غنا باشد، و کسيکه عفت جويد خداوند ا

 نگه دارد، و کسيکه بی نيازی جويد، خداوند او را بی نياز گرداند.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وعن سفيانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ رضی اللَّه عنه  -528 قال رسـولُ اللَّـه صـَ

يْتاً ال تُلْحِفُوا فی المسأَلَةِ ، فوَاللَّه ال يَسْأَلُنی أَحَدٌ مِنْکُمْ شَيْتاً، فَ»  م:وسَلَّ تُخرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّـی شـَ

 م.رواه مسل «فَيُبَارَکَ لَهُ فيما أَعْطَيْتُهُ  ه،وَأَنا لَهُ کارِ
 

 گفت که: اهلل عنه یرضابو سفيان صخر بن حرب  -528

فرمود: در سؤال، اصـرار و الحـاح نکنيـد! بخـدا سـؤال  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ن چيزی را که به سؤالش از نزدم چيزی را برايش بيرون سازد، و مـن نميکند يکی از شما از م

 بدان راضی نباشم، و باز برکت گذاشته شود در چيزی که من بوی ميدهم.
 

ولِ  قال:وعن أبی عبدِ الرحمنِ عَوف بن مالک األَشْجَعِیِّ رضی اللَّه عنه  529 کُنَّا عِنْدَ رسـُ

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:سَعْةً أَوْ ثمانيةً أَوْ سَبْعَةً ، فَاللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم تِ أَالَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه صـَ

 ؟أال تبايعون رسول اهلل»  قال:ثم  ه،قَدْ بايعْناکَ يا رسُولَ اللَّ ا:وکُنَّا حَدِيثی عَهْدٍ بِبيْعَةٍ ، فَقُلْن وسَلَّم

علـى أَنْ تَعْبُـدُوا اللَّـه وال »  قال: ک؟ول اهلل فَعَالَم نَبَايِعُفبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناک يا رس «

فَلَقَدْ  «وَالَ تَسْأَلُوا النَّاسِ شَيْتاً » وَأَسرَّ کلمَة خَفِيةً :  «والصَّلَوَاتِ الخَمْس وَتِطيعُوا  ا،تُشْرِکُوا بِهِ شَيْت

 م.رواه مسلفَما يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ  رَأَيتُ بَعْضَ أُولِتکَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحدِهِمْ
 

 می گويد: اهلل عنه یرضابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی  -529
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رسـول اهلل بوديم و فرمود: آيا بـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنفر نزد  7يا  8يا  9ما 

 بوديم. بيعت نمی کنيد؟ و ما تازه بيعت کرده اهلل عليه وسلم  یصل

بيعت نمی کنيد؟ و دسـتهای خـود را پهـن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: آيا به 

يم، پس به چـه بيعـت ه اا با شما بيعت کردم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکرديم و گفتيم: يا 

 کنيم؟

فرمود: اينکه خدا را پرستيده و به او چيزی شـريک نياوريـد و نمازهـای پنجوقـت را ادا 

نموده و اطاعت خدا را بکنيد، و سخن را طوری آهسته زمزمه نمود و از مردم چيزی مخواهيـد و 

همانا ديدم آن افراد را که تازيانهء يکی از آنها می افتاد و از کسی نمی خواست کـه آنـرا بـوی 

 بدهد.
 

لَّم  -531 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ الَ تَـزَالُ »  ال:قـوعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما أَنَّ النبیَّ صـَ

 ه.متفقٌ علي «المَسأَلَةُ بِأَحَدِکُمْ حَتى يَلْقى اللَّه تعالى ولَيْسَ فی وَجْهِهِ مُزْعةُ لَحْمٍ 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -531

فرمود: شخص همـواره بـا خـواهش کـردن از ديگـران اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ا اينکه با خداوند روبرو می شود، در حاليکه در رويش پـارهء گوشـتی کارش را انجام می دهد ت

 نيست.
 

دقَةَ  ر،وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـال وهـو علـى المِنبـ -536 وَذَکَـرَ الصـَّ

د العُليا هِیَ المُنْفِقة ، والسُّفْلَى هِـیَ وَاليَ «اليَد العلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلى » والتَّعَفُّفَ عَنِ المسأَلَةِ : 

 ه.السَّائِلَة. متفقٌ علي
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -536

در حاليکه بر منبر بود، فرمود: و از صدقه و عفت از سؤال يـاد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ال دستی اسـت کـه خـرج مـی آوری نمود، همانا دست باال بهتر است از دست پائين، ودست با

 کند، و دست پائين دست سؤالگری است.
 

لَّمقال رسُولُ اللَّ قال:وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه  -532 مَـنْ » : ه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 .رواه مسلم «يسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَکْثِرْ، فَلْراً فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراًسَأَلَ النَّاس تَکَثُّ



 358 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -532

فرمود: کسيکه بواسطهء زيـاد شـدن مـالش سـؤالگری  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کند، همانا پاره های آتش را می خواهد، پس بايد يا خود را از سؤالگری آزاد کند، يا اينکه طلب 

 زيادت کند.

هنم عذاب می ش ود و احتم ال دارد ک ه ب ر ظ اهرش ش: قاضی عیاض می گوید: این شخص به عذاب ج
باشد، زیرا آنکه بدون حق، سؤالگری می کند، شعلهء آتشی می شود که بدان داغ می گردد، چنانچه در م انع زک ات 

 ثابت شده است.
 

قال رسُولُ اللَّـه صـلى اللَّـه عليـه وآلـه  قال:وعن سمُرَةَ بنِ جُنْدبٍ رضی اللَّه عنه  -533

 «إاِلَّ أَنْ يَسأَلَ الرَّجُلُ سُلْطاناً أَوْ فی أَمْر البُـدَّ مِنْـهُ  ه،إِنَّ المَسأَلَةَ کَدُّ يکُدُّ بها الرَّجُلُ وجْهَ»  م:وسَلَّ

 حديث حسن صحيح  قال:رواهُ الترمذی و
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سمره بن جندب  -533

گدايی خدشه ايست کـه شـخص  فرمود: همانا خواهش اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بدان رويش را لکه دار می کند، مگر اينکه شخص از پادشاه طلب کند، يا سؤال کنـد، در امـری 

 که الزمی است.
 

لَّ قال:وعن ابن مسعودٍ رضیَ اللَّه عنه  -534 مَـنْ »  م:قال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

فَيُوشِکُ اللَّه لَهُ بِرِزقٍ عاجِلٍ أَوْ آجِـلِ  ه،وَمَنْ أَنْزَلها باللَّ ه،اسِ لَمْ تُسَدَّ فاقَتُأَصابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّ

 ن.حديث حس قال:والترمذی و د،رواهُ أبو داو «
 

 مروی است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -534

را به مردم نسبت فرمود: آنکه به گرسنگی مبتال شده و آن اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

دهد، گرسنگی اش چاره نشود، و آنکه آنرا به خدا نسبت دهد، پـس بـزودی خداونـد بـرايش 

 رزقی زود رس يا دير رس برساند.
 

مَـنْ تَکَفَّـلَ »  م:قال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعَنْ ثَوْبانَ رضیَ اللَّه عنه  -535

يْت ا،أَن ت:فقل « ة؟وَأَتَکَفَّلُ له بالجَنَّ ا،شَيْت لی أَن ال يسْأَلَ النَّاسَ رواه أبـو  ا،فَکَانَ الَ يسْأَلُ أَحَداً شـَ

 ح.داود بإِسنادٍ صحي
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 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ثوبان  -535

فرمود: کی به من تضمين ميدهد تـا از مـردم چيـزی را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ا ضمانت کنم؟نطلبد و من بوی بهشت ر

 گفتم: من. و او از کسی چيزی نمی طلبيد.
 

تَحمَّلْت حمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ  قال:وعن أبی بِشْرٍ قَبِيصَةَ بن المُخَارِقِ رضی اللَّه عنه  -531

ياَ » قال:ثُمَّ  «أْمُرَ لکَ بِها أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَن»  قال:ف ا،اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَسْأَلُهُ فيه

 ا،ى يُصـيبَهقَبِيصَةُ إِنَّ المَسأَلَةَ ال تَحِلُّ إِالَّ ألَحَدِ ثَالثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حمالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّـ

أَوْ ش،حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عيْ فَحَلَّتْ لهُ المَسأَلَةُ ه،ورجُلٌ أَصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مالَ ک.ثُمَّ يُمْسِ

لَقَـدْ  ه:ورَجُلٌ أَصابَتْهُ فاقَة ، حَتى يقُولَ ثالثَةٌ مِـنْ ذَوی الحِجَـى مِـنْ قَوْمِـش،سِداداً مِنْ عَيْ قال:

فَمَـا  ش.نْ عَيْأَوْ قالَ: سِداداً مِش،أَصَابَتْ فاُلناً فَاقَةٌ ، فحلَّتْ لَهُ المسْأَلةُ حتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْ

 م.رواهُ مسل «يأَکُلُها صاحِبُها سُحْتاً  ت،سِواهُنَّ مِنَ المَسأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْ
 

 گفت: اهلل عنه یرضابوبشر قبيصه بن مخارق  -531

آمـدم، تـا در  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صـلباری را بر دوش برداشتم و به خدمت 

فرمود: برخيز تـا صـدقه ای بمـا  اهلل عليه وسلم یرت صلآنحضموردی از ايشان چيزی بطلبم. 

برسد و چيزی از آن را برايت تخصيص دهيم و سپس فرمود: ای قبيصه همانا سـؤالگری جـواز 

 ندارد، مگر برای يکی از اين سه نفر: 

مردی که باری را بر دوش بردارد )يعنی جنگی ميان دو گروه بوقوع بپيوندد و شـخص  -

ح افگنده برای رفع خصومت مالی را بر ذمه اش نهد( پس سؤال بـرای وی ميان شان طرح صل

 رواست تا به آن برسد و باز خود را نگه دارد.

مردی که به او آفتی رسيده و مالش را نابود کند. پس سؤال بـرای او رواسـت تـا بـه  -

 آنچه که زندگی اش را بدان ادامه دهد برسد، يا گفت برای سد رمق.

تن از مردم فرزانهء قومش بگوينـد: حقـا کـه  3رسنگی مبتال شود تا که و مرديکه بگ -

فالنی به فقر و فاقه گرفتار شده. پس سؤالگری برای او جائز است تا به آنچه زندگيش را بدان 

 برسد. يا فرمود: سد رمق. ادامه دهد،
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مـی  و ما ورای اين، ای قبيصه! سؤال کردن حرام است و صاحبش آنرا به گونه ای حرام

 خورد.
 

لَّم  -537 لَـيْسِ »  قـال:وعن أبی هريرة رضیَ اللَّه عنه أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

کِينَ  ن،وَالتَّمْـرَةُ والتَّمْرتَـا ن،المِسْکِينُ الَّذِی يطُوفُ عَلى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتا وَلَکِـنَّ المِسـْ

 ه.متفقٌ علي «واَلَ يَقُومُ فَيسْأَلَ النَّاسَ  ه،فَيُتَصدَّقَ عَلَيْ ه،وَالَ يُفْطَنُ لَ ه،غِنًى يُغنِيالَّذِی ال يجِـدُ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -537

فرمود: مسکين کسی نيست که گرد مردم بگردد و يـک  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

و خرما به او بدهند، ولی مسکين کسيست که غنايی نمـی يابـد لقمه يا دو لقمه يا يک خرما يا د

تا او را کفايت کند، و کسی از حالش هم خبر دار نمی شود تا برايش صدقه داده شود و ايستاده 

 نمی شود که از مردم سؤال کند.
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 روا بودن گرفتن چيزی بدون سؤالگری و چشمداشتباب  -58
 

عَـنْ عُمَـرَ رضـی اللَّـه  ر،عَنْ أَبيهِ عبدِ اللَّه بنِ عُمَ ر،نِ عُمَعَنْ سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ب -538

أَعطهِ مَن هـو أَفقَـرُ إِلَيـهِ  ل:فَأَقُو ء،کان رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعْطِينی العطَا قال:عنهم 

فَخُذْهُ فتَموَّلْهُ فَإِن  ل،مُشْرِفٍ وال سَائِوَأَنْتَ غَيْرُ  ء،إِذَا جاءَکَ مِن هذا المَالِ شَی ه،خُذ»  قال:مِنِّی، ف

فَکَانَ عَبـدُ اللَّـه ال يسـأَلُ  م:قال سال «وَمَا ال، فَال تُتبِعْهُ نَفْسَکَ  ه،وإِن شِتْتَ تَصْدَقْ بِ ه،شِتتَ کُلْ

 ه.متفقٌ علي ه.واَل يَرُدُّ شَيتاً أُعْطِي ا،أَحداً شَيْت
 

هم روايـت اهلل عـن یعمر رضـپدرش عبد اهلل بن  از سالم بن عبد اهلل بن عمر از -538

 شده که گفت:

بمن چيزی ميداد و من به او می گفتم: او را بکسی ده که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فرمود: بگير آن را، اگر چيزی از اين مـال  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاز من نيازمندتر است. 

از آن داشته باشی، و يا آن را بطلبی، آنرا بگيـر و خـود  برايت بيايد بدون اينکه تو چشمداشتی

 بگردان. اگر خواستی آنرا بخور و اگر خواستی آنرا صدقه کن.

سالم گويد: از اينرو عبد اهلل از کسی چيزی نمی طلبيد و چيزی را هم که بـوی داده مـی 

   شد رد نمی کرد.

 

و پيش شدن برای گرفتن  ترغيب بر خوردن از دسترنج و پرهيز از سؤالگریباب  -59

 چيزی 
 

الجمعة:   فَإِذَا ُقضِيَتِ الصَّلَاُة فَانتَِشرُوا ِفی الْأَْرضِ وَابْتَغُوا مِن َفضْلِ اللَّهِ{ قال اهلل تعالی: }

61 
 

خداوند می فرمايد: پس چون نماز تمام کرده شود در زمين متفرق شويد و فضل خدا را 

 طلب نمائيد.
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لّى اهللُ  قال:للَّه الزُّبَيْرِ بنِ العوَّامِ رضی اللَّه عنه وعنْ أبی عبدِ ا -539 قالَ رسـولُ اللَّـه صـَ

فَيَـأْتِیَ بحُزْمَـةٍ مِـن حَطَـبٍ عَلـى ظَهِـرِهِ  ل،ألَنْ يَأْخُذَ أَحَدُکُم أَحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِیَ الجَبَ»  م:عَلَيْهِ وسَلَّ

 ی.رواه البخار «أَعطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ  س،لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّا خَيْرٌ ه،فَيَکُفَّ اللَّه بها وَجْهَ ا،فَيَبيعَهَ
 

 روايت است که:  اهلل عنه یرضاز ابو عبد اهلل زبير بن عوام  -539

فرمود:اگر يکی از شما ريسمانهای خـود را گرفتـه و بـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فروشد، و خداوند بدانوسيله آبرويش را نگه دارد، کوه رفته و پشتهء هيزمی بر پشت خود آورده ب

 برايش بهتر از آنست که سؤال کند، بدهندش يا از او منع نمايند.
 

لَّ قال:وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه  -541 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ألَنْ »  م:قال رسولُ اللَّه صـَ

 ه.متفقٌ علي« فَيُعُطيَه أَو يمنَعَهُ  ا،يَسأَل أَحَدخَيْرٌ من أَنْ  ه،يحتَطِبَ أَحَدُکُم حُزمَةً على ظَهرِ
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -541

فرمود: همانا اگر يکی از شما پشتهء هيزمی بـر پشـتش  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 .حمل کند، برايش بهتر است از اينکه از کسی سؤال کند و به وی بدهد و يا از او منع کند
 

کان دَاوُدُ عليهِ السَّالمُ ال يَأْکُل إِالَّ مِـن »  قال:وعنه عنِ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -546

 ی.رواه البخار« عَملِ يَدِهِ 
 

 که: استاهلل عنه روايت  یابو هريره رضاز  -546

خود چيزی نمـی فرمود: داود عليه السالم جز از دسترنج  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 خورد.
 

المُ نجَّـاراً »  قال:وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -542  «کَانَ زَکَرِيَّا عليـه السـَّ

 م.رواه مسل
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -542

 فرمود: زکريا عليه السالم نجار بود. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
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»  قـال:عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،المِقدَامِ بن مَعْدِ يکَربَ رضی اللَّه عن وعن -543

لَّم کـان  ه،مَا أَکَلَ أَحَدٌ طَعَاماً خَيْراً مِن أَنَ يَأْکُلَ مِن عمَلِ يَدِ وَإِنَّ نَبیَّ اللَّه دَاوُدَ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ی.البخاررواه « يَأْکلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضمقدام بن معديکرب  -543

فرمود: هيچکس طعامی را نخورده کـه بهتـر از کـار خـود او  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 خدا داود عليه السالم از دسترنج خود می خورد.پيامبر و  ،باشد

 

فضيلت کرم و سخاوتمندی و مصرف در راههای خير، به باب  -11

 اس اعتماد بر خداوند متعال اس
 

 39سبأ: قال اهلل تعالی: } وَمَا أَنَفقْتُم مِّن شَیْءٍ فَُهوَ يُخْلُِفهُ{ 

 و قال تعالی: }وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَألنفُسُِکمْ وَمَا تُنفِقُونَ ِإالَّ ابْتِغَاء وَجِْه اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ

 272البقرة:  أَنتُمْ اَل تُْظلَمُونَ{خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْکُْم وَ

 273البقرة:  و قال تعالی: }وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَِليمٌ{
 

خداوند می فرمايد: و هر چه را خرج نماييد از هر جنسی که باشد، خدا عوضش دهد. 

 39سبأ: 

ی خود تان است و سزاوار و ميفرمايد: و آنچه از مال خرج نموديد، پس نفع آن برا

نيست که خرج کنيد، جز به طلب رضای خدا، و آنچه را از مال خرج کرديد، برای شما بکمال و 

 272تمام رسانده شود )يعنی ثواب او( و بر شما ستم کرده نخواهد شد. بقره: 

 273و ميفرمايد: و آنچه خرج کنيد ازمال همانا خداوند به آن داناست. بقره: 
 

ال حَسَدَ إاِلَّ »  قال:عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،نِ ابنِ مسعودٍ رضی اللَّه عنوعَ -544

ی  ق،فَسَلَّطَه عَلَى هَلَکَتِهِ فی الحَ ،فی اثنتينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّه مَاال وَرَجُلٌ آتَاه اللَّه حِکْمَةً ، فَهُـوَ يَقْضـِ

 ه.متفقٌ علي «بِهَا وَيُعَلِّمُها 
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 از ابن مسعود رضی اهلل عنه روايت است که: -544

فرمود: غبطه خوردن جز در دو چيز جواز ندارد، يکی مرديکـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

خداوند به او مالی داده و او را در مصرف نمـودن آن در راه حـق قـدرت داده اسـت، و مرديکـه 

 تعليم می دهد.خداوند به او علمی داده و او بدان حکم نموده و آن را 
 

أَيُّکُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَـبُّ إِليـه مِـن »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -545

 فَإِنَ مَالَه ما قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثـهِ مـا»  قال: ه.ما مِنَّا أَحَدٌ إِالَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلي ه.يا رَسولَ اللَّ ا:قالُو « ه؟مَال

 ی.رواه البخار «أَخَّرَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -545

 فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کداميکی از شما مال وارثش را از مال خود دوستتر می دارد؟

هيچکـدام نيسـت، مگـر اينکـه مـالش بـوی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 عزيزتر است.

ال او آنست که آن را پيش فرستاده و مال وارثش آنست که آن را بعـد از خـود فرمود: م

 گذاشته است.

ش: مراد از آنچه قبالً برایش ذخیره کرده، به اینکه صدقه دهد یا بخورد و ی ا بپوش د و در ح دیث تش ویق 
در آخرت ثواب  صورت گرفته بدانچه ممکن است که باید مال در راههای خیر بمصرف برسد تا بدین ترتیب شخص

 آنرا دریابد.
 

اتَّقُوا »  قال:وعَن عَدِیِّ بنِ حاتم رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -541

 ه.متفقٌ علي «النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرةٍ 
 

 روايت می کند که: اهلل عنه یرضعدی بن حاتم  -541

رمود: از دوزخ خويش را حفظ کنيد، هـر چنـد بـه نـيم ف اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 دانهء خرما هم باشد.
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يتاً قَـطُّ  قال:وعن جابرٍ رضی اللَّه عنه  -547 لَّم شـَ ما سُتِل رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ه.متفقٌ علي .ال قال:ف
 

 گفت: اهلل عنه یرضجابر  -547

 يزی نخواستند که نه گفته باشد.چ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهر گز از 
 

مَا مِـنْ »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه  -548

اللَّهُمَّ  ر:آلخَاللَّهُمَّ أَعطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ ا ا:فَيَقُولُ أَحَدَهُمَ ن،يَوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِالَّ مَلَکَانِ يَنْزِال

 ه.متفقٌ علي «أَعطِ مُمسکاً تَلَفاً 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -548

فرمود: هيچ روزی نيست که بندگان صبح می کنند، مگر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بده ودومی  اينکه دو فرشته پايين آمده و يکی از آنها می گويد: بار خدايا برای نفقه کننده عوض

 می گويد: بار خدايا مال ممسک را تلف کن.
 

قال اللَّه تعالى : أنفِق يـا ابْـنَ آدمَ »  قال:وعنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -549

 ه.متفقٌ علي «يُنْفَقْ عَلَيْکَ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -549

فرمود: خداوند می فرمايد: ای فرزند آدم انفاق کن تا بـه  سلماهلل عليه و یصلرسول اهلل 

 تو انفاق کنند.
 

وعنْ  عبد اللَّهِ بن عَمْرو بن العَاصِ رضی اللَّه عنهُما أَنَّ رَجُالً سَأَلَ رسول اللَّه صَلّى  -551

أُ السَّالمَ عَلى مَنْ عَرَفْـتَ وَمَـنْ لـم وَتَقْرَ م،تُطْعِمْ الطَّعَا»  قال: ر؟أَیُّ اإلِسالمِ خَيْ م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ه.متفقٌ علي «تَعْرِفْ 
 

 هما گفت که:اهلل عن یرضعبد اهلل بن عمرو بن العاص  -551

 پرسيد که کدام اسالم بهتر است؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی از 

 ی.فرمود: که طعام بدهی و بر هر کس خواه او را بشناسی و يا نشناسی سالم کن
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أَرْبَعونَ خَصلَةً أَعالهَا مَنِيحَةُ العَنْز »  م:قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -556

 « الجَنَّـةَ بِهَـا تعالى اللَّه أَدْخَلَهُ إِالَّ مَوْعُودِهَا وَتَصْدِيقَ ثَوَابِهَا رَجَاءَ منها بخَصلَةٍ يعْملُ عَاملٍ ما مِن 

 ر.وقد سبقَ بيان هذا الحديث فی باب بَيَان کَثرَةِ طُرق الخَيْ ی.رواه البخار
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -556

فرمود: چهل صـفت اسـت کـه بـاالترين آن بخشـش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ردن ثـواب آن و گوسفند و گاو  شيری است. هـيچکس يـک صـفتی از آن را بـرای بدسـت آو

 تصديق موعودش انجام نمی دهد، مگر اينکه خداوند او را بر آن عمل به بهشت داخل می کند.
 

قال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:عن أبی أُمَامَةَ صُدَیِّ بنِ عَجاْلنَ رضی اللَّهُ عنه  -552

وَال تُـالمُ عَلـى کَفَـافٍ،  ک،وإِن تُمْسِکَهُ شَرٌّ لَـ ک،يرٌ لَيا ابْنَ آدَمَ إِنَّکَ إِن تَبْذُلَ الفَضْلَ خَ» م:وسَلَّ

 م.رواه مسل «واليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى  ل،وَابْدأْ بِمَنْ تَعُو
 

 مروی است که: اهلل عنه یرضاز ابو امامه صدی بن عجالن  -552

گر تو آنچه را که از مايحتاج خـود فرمود: ای فرزند آدم ا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اضافه داری انفاق کنی، برايت بهتر است و هرگاه نگاهش داری برايت بد اسـت و بـر امسـاک 

آنچه که برايت کفايت می کند، مالمت نمی گردی و در نفقه از عائله ات آغاز کن و دست باال از 

 دست پائين بهتر است.
 

لَّم عَلَـى م قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه  -553 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ولُ اللَّـه صـَ ا سُتِلَ رسـُ

يَـا قَـوْمِ  قال:فَرَجَعَ إِلى قَومِهِ فَ ن،وَلَقَدَ جَاءَه رَجُلٌ فَأَعطَاه غَنَماً بَينَ جَبَلَي ه،اإلِسْالمِ شَيتاً إِال أَعْطا

فَمَا  ا،وَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِالَّ الدُّنْيَ ر،أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمداً يُعْطِی عَطَاءَ مَنْ ال يَخْشَى الفَقْ

 م.رواه مسل ا.يَلْبَثُ إِالَّ يَسِيراً حَتَّى يَکُونَ اإلِسْالمُ أَحَبَّ إِلَيه منَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَ
 

 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -553

چيزی بخاطر اسالم سؤال نشده اند، مگر اينکـه داده  از اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اند. مردی نزدش ميآمد و او رمهء گوسفندی را که در ميان دو کوه بود، به وی ميداد، و او به قوم 

را بخشش کسی  اهلل عليه وسلم یمحمد صلخود بازگشته ميگفت: ای قوم مسلمان شويد. زيرا 
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سلمان ميشد که هدفی جز دنيا نداشت، مدت کمـی می کند که از فقر نمی ترسد. و اگر کسی م

 بر وی نميگذشت که اسالم برايش از دنيا و آنچه در آن است محبوبتر ميگشت.
 

 ت:فَقُلـ ا،قَسَمَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَسْم قال:وعن عُمَرَ رضیَ اللَّه عنه  -554

إِنَّهُـمْ خَيَّرُونـی أَن يَسـأَلُونی بـالْفُحشِ »  قـال: م؟أَحَقَّ بـهِ مِـنْهُ يا رسولَ اللَّه لَغَيْرُ هَؤُالَءِ کَانُوا

 م.رواه مسل «وَلَستُ بِبَاخِلٍ  ی،فَأُعْطيَهم أَوْ يُبَخِّلُون
 

 مرويست که گفت: اهلل عنه یعمر رضاز  -554

ليـه اهلل ع یرسول اهلل صلمالی را قسمت کردند، گفتم يا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ديگر وجود دارند که از ايشان مستحقتر بودند، فرمود: آنها مرا مخير ساختند کـه کسانی  وسلم 

 به اصرار از من سؤال کنند يا اينکه مرا بخيل شمارند، در حاليکه بخيل نيستم.

ش: یعنی آنان بواسطهء ضعف ایمان شان در سؤال از من الحاح کردند و مرا بمقتض ای ح ال خ ویش وادار 
 ند که از من با کلمات بد و زشت سؤال کنند و یا مرا در حالیکه بخیل نیستم، به بخل نسبت می دهند.کرد

 

بَيْنَمَا هُوَ يسِيرُ مَعَ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  قال:وعن جُبَيْرِ بنِ مُطعِم رضیَ اللَّه عنه أَنه  -555

فَوَقَـفَ  ه،حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلى سَمُرَةٍ فَخَطَفَـتْ رِدَاءَ ه،رَابُ يسَأَلُونَفَعَلِقَهُ األَعْ ن،وسَلَّم مَقْفَلَهُ مِن حُنَيْ

اهِ نَعَمـ ی،أَعْطُونی رِدَائِ قال:النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ف مْتُهُ  ا،فَلَوْ کَانَ لی عَـدَدُ هذِهِ العِضـَ لَقَسـَ

 ی.رواه البخار «باً وَال جَبَاناً ثم ال تَجِدُونی بَخِيالً وَال کَذَّا م،بَيْنَکُ
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز جبير بن مطعم  -555

با وی ميرفت، باديـه نشـينان بـا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائيکه هنگام بازگشت 

را وادار نمودنـد کـه  اهلل عليـه وسـلم یصـلسؤاالتشان او را متوقف ساختند تا ناگزير ايشـان 

بلنـد شـده و فرمـود:  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلاه برده و ردايش را ربودند. بدرخت سمره پن

ردای مرا بدهيد، اگر به عدد اين درختان خاردار نعمت نزدم می بود، آنرا ميان شما تقسيم مـی 

 کردم، و مرا نه بخيل و نه بسيار دروغ پرداز و نه بزدل می يافتيد.
 

لَّم قـال:وعن أبی هُريرة رضیَ اللَّهُ عن -551 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ مَـا »  ه أَنَّ رسولَ اللَّه صـَ

 «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِالَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وجـلَّ  ا،وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِالَّ عِزّ ل،نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَا

 م.رواه مسل
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 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -551

فرمود: هيچ صدقه مال را کم نساخت، و خدا هـيچ بنـده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ای را به عفو جز عزت نيفزود، و هيچکس برای خدا فروتنی نکرد، مگر اينکه خداوند او را بلنـد 

 مرتبه نمود.
 

لّى وعن أبی کَبشَةَ عُمرو بِنَ سَعدٍ األَنمَاریِّ رضی اللَّه عنه أَن -557 ه سمَع رسولَ اللَّه صـَ

مَا نَقَـصَ مَـالُ عَبـدٍ مِـن  ه:ثَالثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيهِنَّ وَأُحَدِّثُکُم حَدِيثاً فَاحْفَظُو»  ل:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُو

باب مَسأَلَةٍ إِالَّ فَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ  وَال فَتَحَ عَبْدٌ ا،صَدَقَةٍ ، وَال ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيهَا إِالَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزّ

 قال إِنَّمَا الدُّنْيَا ألَرْبَعَةِ نَفَر: ه.وَأُحَدِّثُکُم حَدِيثاً فَاحْفَظُو ا.أَوْ کَلِمَةً نَحْوَهَ ر،باب فَقْ

عْلَمُ للَّـهِ فِيـهِ حَقـا فَهـذَا وَيَ ه،وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَ ه،فَهُو يَتَّقی فِيهِ رَبَّ ا،عَبدٍ رَزَقَه اللَّه مَاالً وَعِلْم

 ل.بأَفضَل المَناز

لَو أَنَّ لی مَـاالً لَعمِلْـتُ بِعَمَـل  ل:وَلَمْ يَرْزُقهُ مَاالً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُو ا،وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّه عِلْم

 ء.فَأَجْرُهُمَا سَوَا ه،فَهُوَ نِيَّتُ ن،فُال

ال يَتَّقـی فِيـهِ رَبَّـهُ واَل  م،فهُوَ يَخْبِطُ فی مالِهِ بِغَير عِل ا،وَلَمْ يرْزُقْهُ عِلْم ،وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَاال

 ل.فَهَذَا بأَخْبَثِ المَنَازِ ا،واَل يَعلَمُ للَّهِ فِيهِ حَق ه،يَصِلُ رَحِمَ

مَاالً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَل فُـالنٍ، فَهُـوَ لَوْ أَنَّ لی  ل:فَهُوَ يَقُو ا،عِلْم وَال مَاالً اللَّه يرْزُقْهُ لَمْ وَعَبْدٍ   

 ح.حديث حسن صحي قال:رواه الترمذی و «فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ  ه،نِيَّتُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو کبشه عمرو بن سعد انماری  -557

شنيد که فرمود: سه چيز است کـه بـدان قسـم مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

   اريد:م و به شما سخنی می گويم، پس آن را بياد دخور

مال هيچ بنده ای از صدقه کم نشده و بر هيچ بنده ای ظلمی نشد که بـر آن صـبر کـرد، 

 مگر آنکه خداوند عزت او را افزود. 

ا و هيچ بنده ای دروازهء سؤال را نگشود، مگر اينکه خداوند بر وی باب فقر و تنگدستی ر

 ای را گفت. گشود، يا همچو کلمه

 و به شما سخنی ميگويم آن را بياد داريد، فرمود: همانا دنيا برای چهار نفر است: 
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ترسـيده و در آن ده و علمی داده و او در آن از خدايش وبنده ايکه خدا به او مال روزی نم

صـلهء رحمــش را پيوسـته ميــدارد و ميدانـد کــه خـدا را در آن حقــی اسـت و ايــن بهتــرين 

 منزلگاههاست.

و بنده ای که خدا به او علمی داده و مالی او را روزی نکرده، ليکن او دارای نيت صـادقانه 

بوده و می گويد: اگر من مال فالنی را ميداشتم کار فالنی را انجام ميدادم، و اين نيـت اوسـت، 

 پس هردوی شان در مزد برابراند. 

ال خـدا بـدون علـم تصـرفی و بنده ای که خدا به او مال داده و عمـل نـداده و او در مـ

ميکندکه در آن از خدايش نترسيده و صلهء رحمش را بجا ننموده و برای خدا حقی نمـی دانـد، 

 اين پليد ترين اقامتگاهها است. 

و بنده ايکه خدا نه به او علم داده و نه هم مال، و او ميگويد: اگر من مـال فالنـی را مـی 

 نيت اوست و گناه هردويشان برابر است. داشتم، همانند فالنی عمل می نمودم، و آن
 

لَّ -558 »  م:وعن عائشة رضی اللَّه عنها أَنَّهُمْ ذَبحُوا شَاةً ، فقالَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 رواه الترمـذی وقـال «بَقِی کُلُّهَـا غَيـرَ کَتِفِهَـا»  قال: ا،ما بقی مِنها إاِلَّ کَتِفُهَ ت:قال «مَا بَقِیَ مِنها؟

 ح.حديث صحي
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -558

فرمود: که چه از آن باقيمانـده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآنها گوسفندی را ذبح کردند و 

 است؟

او گفت که از آن جز شانه اش باقی نمانده. فرمود: جز شانه اش همـه اش بـاقی مانـده 

 است.
 

لّى  ت:الصديق رضی اللَّه عنهما قالوعن أَسماءَ بنتِ أبی بکرٍ  -559 قال لی رسولُ اللَّه صـَ

 « .ال تُوکِی فَيوکِیَ اللَّهُ عَلَيْکِ »  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

وَال تُحْصی فَيُحْصِیَ اللَّه عَلَيکِ، وَال تُوعِی فيوعِیَ  ی،أَنفِقِی أَو أَنْفَحِی أَو أَنْضِحِ»  وفی روايةٍ

 ه.علي متفقٌ «اللَّهُ عَلَيْکِ 
 

 اسماء بنت ابی بکر الصديق رضی اهلل عنهما گفت: -559
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برايم فرمود: منع مکن آنچه را کـه نـزد تـو اسـت، تـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 خداوند بر تو رزق را قطع نکند.

يا هديه دهيد و مشـماريد تـا بـر شـما  و در روايتی آمده که: نفقه کنيد يا بخشش دهيد

 منع نکنيد تا خداوند از شما منع ننمايد.شماره نشود، و 
 

لَّم يَقُـو -511 »  ل:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أَنه سَمِع رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ق،أَمَّا المُنْفِکَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِن حَديد مِنْ ثْدِيِّهِما إِلى تَرَاقِيهمَا، فَ ق،مَثَلُ البَخِيلِ والمُنْفِ

فَال يُرِيـدُ أَنْ  ل،وَأَمَّا البَخِي ه،وَتَعْفُوَ أَثَرَ ه،أَوْ وَفَرَتْ على جِلدِهِ حتى تُخْفِیَ بَنَانَ ت،فَال يُنْفِقُ إِالَّ سَبَغَ

 ه.عليمتفقٌ  «فَهُو يُوَسِّعُهَا فَال تَتَّسِعُ  ا،يُنْفِقَ شَيتاً إِالَّ لَزِقَتْ کُلُّ حَلْقَةٍ مَکَانَهَ
 

 نموده که:اهلل عنه روايت  یابو هريره رض -511

 شنيدم که ميفرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

ر آهنين است، که پمثال بخيل و کسيکه نفقه ميکند مانند دو کسيست که برای آنها دو س

فقه ای نمـی از سينه های شان تا استخوان ميان شانه و گردن شان قرار دارد. اما نفقه کننده، ن

کامل گرديده و همهء وجودش را در بر می گيـرد. بـه انـدازه ای کـه  "آن سپر "کند، مگر اينکه 

همه، بندهای او را می پوشد و نشانه اش کم می شود، و اما بخيل پس ارادهء نفقـهء چيـزی را 

مـی نمی کند، مگر اينکه دو حلقه بجايش می چسبد و او آن را گشاده می دارد، ولـی گشـاده ن

 شود.

برای بخیل و بخشنده ذکر نموده اند و آن ان را ب ه  اهلل علیه وسلم  یرسول اهلل صلش: این مثلی است که 
لباس زرهی ای پوشیده و خود را در برابر دش من خ ویش وقای ه  بیه کرده اند که هر کدام شان کوشیددو مردی تش

تشبیه نمود، که لب اس زره ی ک املی را پوش یده و  کند و آن را بسر کرد تا بپوشدش و منفق و بخشنده را به کسی
تمام بدنش را بوسیلهء آن لباس پوشانیده و بخیل را به مردی شبیه ساخته، که دستهایش به گردن وی بسته اس ت 

 و هر گاه بخواهد که آن لباس زرهی را بپوشد، دستها به گردنش جمع می شود و نفسش را بند می کند.

ون بخواهد که صدقه دهد، دلش شاد می گ ردد و روح ش آرام، و در بخش ش و مراد آنست که بخشنده چ
 پیشروی می کند و بخیل چون قصد بخشش کند، نفسش بخل ورزیده دلش تنگ شده و دستهایش بسته می شود.

 

سْبٍ مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ کَ»  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -516

کَمَا يُرَبِّی أَحَـدُکُمْ فَلُـوَّهُ  ا،ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبَه ه،وال يَقْبَلُ اللَّهُ إِالَّ الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّه يقْبَلُهَا بِيَمِينِ ب،طَيِّ

 ه.. متفقٌ علي «حتى تَکُونَ مِثْلَ الجَبلِ 
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 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -516

فرمود: کسيکه قيمت يـک خرمـائی را از کسـب حـالل  اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهلل

صدقه دهد، و خداوند جز حالل و پاک را نمی پـذيرد، همانـا خداونـد او را بـه دسـت راسـتش 

پذيرفته و آنرا برای صاحبش پرورش می دهد، چنانچه يکی از شما کرهء اسب خود را پـرورش 

 شود. می دهد تا اينکه مثل کوه بزرگ می

ش: ترمذی می گوید: اهل علم می گویند: ما به این احادیث ایمان داشته و در آن تشبیهی را توهم ننم وده 
 و به دنبال کیفیت آن نمی باشیم و مراد از آن قبول و چند برابر شدن مزد صدقه است. واهلل اعلم.

 

ی بِفَـالةٍ مِـن األَربيْنَما رَجُـ قال:وعنه عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -512  ض،لٌ يَمشـِ

فَتَنَحَّى ذلکَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فـی حَـرَّةٍ ، فـإِذا  ن،فَسَمِعَ صَوتاً فی سَحَابَةٍ : اسقِ حَدِيقَةَ فُال

حَدِيقَتِـهِ  فإِذا رَجُـلٌ قَـائِمٌ فـی ء،شرجة من تِلْکَ الشِّراجِ قَدِ اسْتَوعَبَتْ ذلِکَ الماءَ کُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الما

فُالنٌ، لالسْمِ الَّذِی سَمِعَ فی السَّحَابَةِ ،  قال:يا عَبْدَ اللَّهِ ما اسْمُکَ  ه:فقال ل ه،يُحَوِّلُ المَاءَ بمِسحَاتِ

إنی سَمِعْتُ صَوتاً فی السَّحَابِ الذی هذَا مَـاؤُهُ  قال:فَ ی؟يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِی عَنِ اسْمِ ه:فقال ل

فَإنی أَنْظُرُ إِلى ما يَخْرُجُ  ا،أَما إِذْ قُلْتَ هَذَ قال:ف ا؟فما تَصْنَعُ فِيه ک،اسقِ حَدِيقَةَ فاُلنٍ إلسمِ ل:يقُو

 م.رواه مسل ه.وأَردُّ فِيها ثُلثَ ا،وآکُلُ أَنا وعِيالی ثُلُث ه،فَأَتَّصَدَّقُ بثُلُثِ ا،مِنه
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -512

را در ابـری شـنيد کـه:  مود: در لحظه ايکه مردی در زمين بيابانی می رفـت، صـدايیفر

باغچهء فالن را سيراب کن. آن ابر دور شدو آب خود را در حرهء زمـين دارای سـنگهای سـياه 

ريخت و ديد که جويی از جويها همهء آن آب را در خود گرفته، او بدنبال آب آمد، ناگهان مـردی 

چه اش ايستاده و آب را با بيل خود می گرداند و به او گفت: ای بندهء خدا اسم را ديد که در باغ

 تو چيست؟

 گفت: فالنی به اسميکه از ابر شنيده بود.

 به او گفت: ای بندهء خدا چرا اسمم را می پرسی؟

گفت: من در ابری که اين آب از آن است، صدايی شنيدم که می گفت: باغچهء فـالن را 

 م تو، تو چه کار می کنی؟سيراب کن، به اس
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آنـرا صـدقه  3/6گفت: حاال که اين را گفتی، من به آنچه که از آن حاصل می شود، ديده 

 آن را در آن باز می گردانم. 3/6می دهم، و من و عيالم 

 

 ممانعت از بخل و آزمندی باب -16
 

{ فَسَنُيَسِّرُهُ 9ُحْسنَى}{ وَکَذَّبَ بِال8ْوَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغَْنى} قال اهلل تعالی: }

 66 – 8الليل:   {66{ وَمَا يُغِْنی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا َترَدَّى}61لِلْعُْسرَى}

 61التغابن:  وَمَن يُوقَ شُحَّ نَْفسِهِ فَأُوْلَتَِک ُهمُ الْمُفْلُِحونَ{و قال تعالی: }
 

انست، و نيکوئی را خداوند می فرمايد: پس هر که بخل نموده و خود را از خدا بی نياز د

تکذيب کرده، پس بزودی کار او را دشوار می کنيم و هنگام هالکت دارائی اش وی را نجات 

 .66 – 8نتواند داد. ليل: 

و ميفرمايد: و هر که از بخل نفس خود نگهداشته شود، پس آن گروه رستگارانند. تغابن: 

61 
 

فَإِنَّ  م،اتَّقُوا الظُّلْ قال:ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعن جابر رضی اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صَلّ -513

حَمَلَهُم على أَن سَفَکُوا  م،فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَکَ منْ کانَ قَبْلَکُ ح،الظُّلْمَ ظُلمَاتٌ يوْمَ القِيامَة ، واتَّقُوا الشُّ

 م.رواه مسل «دِمَاءَهم واستحَلُّوا مَحَارِمَهُم 
 

 روايت نموده که: هاهلل عن یرضجابر  -513

فرمود: از ظلم بترسيد، زيرا ظلم تاريکی های روز قيامت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

است، و از آز بترسيد، همانا آز کسانی را که پيش از شما بودنـد، هـالک سـاخت، آنهـا را وادار 

 نموده که خونهای شان ريخته و محارم شان را حالل بشمارند.

 

 مورد گذشت و همدردی با ديگرانبحث در باب  -12
 

 9الحشر:  وَيُؤِْثرُونَ عَلَى أَنفُسِِهمْ وَلَْو کَانَ بِِهمْ َخصَاصَةٌ{}قال اهلل تعالی: 
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إلی آخر  8اإلنسان:  وَيُطْعُِمونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ِمسْکِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً{ و قال تعالی: }

 اآليات.
 

يگران را بر خويشتن اختيار می کنند، اگر چه نيازمند تر باشند. خداوند می فرمايد: و د

 9حشر: 

تا  8دهر: و ميفرمايد: و طعام می دهند با وجود احتياج به آن، برای فقير و يتيم و زندانی. 

 آخر سوره
 

 قال:م فجَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه  -514

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلى  ء،والَّذِی بَعَثَکَ بِالحَقِّ ما عِندِی إِالَّ مَا ت:فَقَال ه،فأَرسَلََِ إِلى بَعضِ نِسائِ د،إنی مَجْهُو

ال فق ء.ال وَالذِی بعثَکَ بِالحَقِّ ما عِندِی إِالَّ مَا ک:حتَّى قُلْنَ کُلُّهنَّ مِثل ذَلِ ک،أُخْرَى . فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِ

ولَ اللَّـ ر:فقال رَجُلٌ مِن األَنْصا « ة؟من يُضِيفُ هَذا اللَّيْلَ»  م:النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ  ه،أَنَا يَـا رَسـُ

 ضَيْفَ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم. ی:أَکرِمِ ه:فَقَال المْرَأَتِ ه،فَانْطَلَقَ بِهِ إِلى رحْلِ

بيانِی  ،ال ت:فَقَالَ ء؟هل عِنْدَکِ شَی ه:المرَأَتِ قال رواية وفی       عَلِّلـيهمْ  قـال:إِالَّ قُوتَ صـِ

فَقَعَـدُوا  ل،وأَريِـهِ أَنَّـا نَأْکُـ ج،فَأَطفِتی السِّرَا ا،وإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَ م،فَنَوِّميهِ ء،بِشَیءٍ وإِذا أَرَادُوا العَشَا

لَقَـد عَجِـبَ »  فقال: م:غَدَا على النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ح،ا أَصْبفَلَمَّ ن،وأَکَلَ الضَّيفُ وبَاتا طَاوِيَيْ

 ه.متفقٌ علي «اللَّه مِن صَنِيعِکُمَا بِضَيفِکُمَا اللَّيْلَةَ 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -514

و نيازمنـدم، آمده و گفت: من بسـيار خسـته  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی به حضور 

 انزد بعضی از زنانش فرستاد و او گفت: سوگند به ذاتـی کـه تـر اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

در نزدم جز آب چيزی نيست. باز بسوی ديگری فرستاد و او هم همچنان گفـت،  ،بحق فرستاده

 تا اينکه همهء آنها چنان گفتند که نه: بذاتيکه ترا به حق فرستاده سـوگند کـه چيـزی جـز آب

فرمود: کدام کس اين شخص را امشب مهمـان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوجود ندارد. سپس 

 ميکند؟

و او را به خانه اش برده و به  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی از انصار گفت: من يا 

 را گرامی دار. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلزنش گفت: مهمان 

 نش گفت: آيا چيزی داری؟و در روايتی آمده که برای ز
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 گفت: نی جز غذای اطفالم.

گفت: آنها را به چيزی مشغول بدار و چون نان خواستند، آنها را خواب کن و چون مهمان 

ما درآيد چراغ را خاموش کن و به او نشان ميدهيم که ما غـذا مـی خـوريم. پـس نشسـتند و 

اهلل عليـه  یپيـامبر صـلد بخـدمت مهمان خورد، و آنها هر دو گرسنه خوابيدند، و چون صبح ش

فرمود: که خداوند از کاريکه به مهمان خود کرديد بـه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلآمد.  وسلم

 شگفت مانده است.

ش: ابو سلیمان خطابی می گوید: مراد به عجب رضا است، یعنی چنانچه این کار مایهء تعج ب ش ما ش ده 
 گرفته است. است، مورد قبول و رضای خداوند نیز قرار

 

طَعَـامُ االثْنَـينِ کـافی الثَّالثَـةِ ، »  م:قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -515

 ه.متفقٌ علي «وطَعامُ الثَّالثَةِ کافی األَربَعَةِ 

مُ الوَاحِـد اطَعَ» :لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال، عن النبی صَوفی رواية لمسلمٍ رضی اللَّه عنه       

 .«األرْبعةِ يَکفی الثَّمَانِيَةَ ، وطَعَامُ االثْنَيْنِ يَکْفی األربَعَةَ وطَعَامُيَکفی االثْنَيْنِ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -515

فرمود: طعام دو نفر برای سه نفر و طعام سه نفر بـرای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کند.چهار نفر کفايت می 

فرمود: طعام  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآمده که  اهلل عنه یرضو در روايت مسلم از جابر 

 نفر کفايت می کند. 8يک نفر برای دو نفر و طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفر برای 
 

النَّبِیِّ صَلّى اهللُ  بينَمَا نَحْنُ فی سَفَرٍ مَعَ قال:وعن أبی سعيدٍ الخُدریِّ رضی اللَّهُ عنه  -511

لّى  ،فَجَعَلَ يَصْرفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَاال ه،عَلَيْهِ وسَلَّم إِذ جَاءَ رَجُلٌ على رَاحِلَةٍ لَ فَقَال رسولُ اللَّـه صـَ

لٌ مِـن  وَمَن کانَ ه،مَنْ کَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَليَعُدْ بِهِ عَلى مَنْ ال ظَهْرَ لَ»  م:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ لَـهُ فَضـْ

فَذَکَرَ مِن أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَکَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ ال حَقَّ ألحدٍ مِنَّا فی  «فَليَعُدْ بِهِ على مَن ال زَادَ لَهُ  د،زَا

 م.رواه مسل «فَضْلٍ 
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضابو سعيد الخدری  -511
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در سفر بوديم، ناگهان مردی با مرکوبش آمده  عليه وسلم اهلل یپيامبر صلهنگاميکه ما با 

فرمـود: آنکـه مرکـوبی زائـد از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو بطرف راست و چپ می ديد. 

حاجتش داشته باشد، بايد که آن را به کسيکه مرکوبی ندارد، صدقه دهد، و آنکه آذوقهء زائـدی 

و زادی ندارد، صدقه دهد، و از اقسام مال هـا يـاد آوری داشته باشد، بايد آنرا به کسيکه آذوقه 

 فرمود، چنانچه تصور نموديم که هيچکدام ما در چيزيکه زائد از حاجتش باشد، حقی ندارد.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  -517 وعن سَهلِ بنِ سعدٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ امرَأَةً جَاءَت إِلى رسول اللَّه صـَ

لَّم  ا،نَسَجتُها بِيَدیَّ ألکْسُوَکَهَ ت:ةٍ ، فقالوسَلَّم بِبُردةٍ مَنسُوجَ لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ فَأَخَذَهَا النَّبِـیُّ صـَ

نَه فقال ه،فَخَرَجَ إِلَينا وَإِنَّهَا إلزَارُ ا،مُحتَاجاً إِلَيهَ فَجلَـس  «نَعَـمْ »  فَقَـالَ: ا،فاُلنٌ اکسُنِيهَا مَا أَحسـَ

مـا  م:فَقَالَ لَـهُ القَـوْ ه:ثُمَّ أَرسَلَ بِهَا إِلَيْ ا،لَّم فی المجلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَواهَالنَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ

ائِال ه،ثُمَّ سَأَلتَ ا،أَحسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُحْتَاجاً إِلَيه  ،وَعَلِمـت أَنَّـهُ ال يَـرُدُّ سـَ

 ی.رواه البخار ه.فَکانت کَفَنَ ل:قال سَهْ ی.إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتکُونَ کَفَنِ ا،أَلْتُهُ أللْبَسَهإنی وَاللَّهِ ما سَ قال:فَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -517

آورده و گفت: آن را بدسـت  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلزنی جامه ای بافته را خدمت 

آن را گرفـت در حاليکـه بـه آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلم. خود بافتم تا شما را به آن بپوشان

نيازمند بود و نزد ما تشريف آورد، در حاليکه آن پارچه را برای خود شلوار سـاخته بـود. فالنـی 

 گفت: او را بمن بپوشان که چقدر زيباست!

در مجلس نشست و سپس بازگشـته و آن را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلفرمود: خوب، و 

در  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلپيچيده و به آن مرد فرستاد. مردم به اوگفتند: کار خوبی نکردی، 

حاليکه نيازمند آن بود، پوشيدش، باز تو آن را از وی طلب نمودی  و دانستی که وی هيچ سـؤال 

را کننده را رد نمی کند. آنشخص گفت: بخدا سوگند من آنرا نطلبيدم تا آن را بپوشـم، ولـی آن 

 طلب کردم تا کفن من باشد. 

 سهل گفت: و آن پارچه کفن وی گرديد.
 

لَّ قال:وعن أبی موسى رضی اللَّه عنه  -518 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ إِنَّ »  م:قال رسولُ اللَّه صـَ

نَ عِنـدَهُم فـی ثَـوبٍ أَو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِم بالمَدِينَةِ ، جَمَعُوا ما کَـا و،األشعَرِيين إِذَا أَرملُوا فی الْغَزْ

 ه.متفقٌ علي «ثُمَّ اقتَسَمُوهُ بَيْنَهُم فی إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسَّويَّةِ فَهُم مِنِّی وَأَنَا مِنهُم  د،وَاح
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 روايت می کند که: اهلل عنه یرضابو موسی  -518

فرمود: چون اشعری ها توشهء شان در جنگ نزديک بود  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

شود، يا طعام خانوادهء شان در مدينه کم گردد، همهء آنچه را که دارند در يک لباس جمع  تمام

نموده، سپس آن را مساويانه در يک ظرف ميان خود تقسيم می نمايند. پس آنان از مـن انـد و 

 من از آنها هستم.

 

مسابقه در امور آخرت و زياد طلبی از آنچه بدان برکت باب  -13

 حاصل می شود
 

 21المطففين:  وَفِی ذَِلکَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ{ اهلل تعالی:} قال
 

خداوند می فرمايد: و بايد که راغب شوند به همين شراب پاک رغبت کنندگان. مطففين: 

21 
 

لَّم أُتِـیَ  -519 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضی اللَّه عنه أَن رسـولَ اللَّـه صـَ

أَ تَأْذَنُ لی أَن أُعْطِـیَ »  م:فقال لِلْغُال خ،وَعَن يسارِهِ األَشْيَا م،فَشَرِبَ مِنهُ وَعَن يَمِينِهِ غُال ،ببِشَرَا

لّى اهللُ  ا،ال وَاللَّهِ يا رسُولَ اللَّه ال أُوثِرُ بِنَصيبی مِنکَ أَحَد م:فَقَالَ الغُال هُؤالءِ؟ فَتَلَّهُ رسـولُ اللَّـه صـَ

 ه.متفقٌ علي ه.يَدِ عَلَيْهِ وسَلَّم فی
 

 روايت است، که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -519

آورده شد و از آن آشاميدند و بطرف راست  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشربتی برای 

بـرای پسـر  اهلل عليه وسـلم یآنحضرت صلشان پسری و در طرف چپ شان پيرمردها بودند. 

 به ايشان بدهم؟فرمودند: آيا بمن اجازه می دهی که 

هيچکس را بر نصيبم که از طـرف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلپسر گفت: نه بخدا يا 

 آنرا در دستش گذاشت. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشما بمن رسيده ترجيح نميدهم، و 

رف ش: سنت در آشامیدن عموماً تقدم داشتن طرف راست است، نه بعنوان ت رجیح دادن ف ردی ک ه در ط 
 راست است، بلکه بعنوان ترجیح دادن جهت و طرف راست.
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لَّم عَلَيْـهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ عَنِ عنه اللَّه رضی هريرة أبی وعن -571        بيْنَـا »  قـال: وسـَ

ی ثَوبِهِ، فَنَـادَاهُ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحِثی ف ب،فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِن ذَهَ ا،أَيُّوبُ عليه السالم يَغتَسِلُ عُريَان

بَلَى وَعِزَّتِکَ، وَلکِـن ال غِنَـى بـی عَـن  قال:أَلَم أَکُنْ أَغْنَيْتُکَ عمَّا تَرَى ؟،  ب،يَا أَيُّو ل:رَبُّهُ عَزَّ وَج

 ی.رواه البخار «بَرَکَتِکَ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -571

ه حضرت ايوب عليه السالم برهنه غسل مـی فرمود: هنگاميک اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نمود، ملخی از طال بااليش افتاد )اين معجزه بوده است( و ايوب آنرا در جامه اش پيچاند.

پروردگار عزوجل بوی ندا نموده فرمود: آيا ترا از آنچه که مشـاهده مـی کنـی بـی نيـاز 

 نساختم؟

 ی وجود ندارد.گفت: آری! و به عزت تو سوگند، ولی از برکت تو بی نياز
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فضيلت ثروتمند شاکر و آن کسی است که مال را از راه  باب -14

 درست بدست آورده و در راه صحيح به مصرف رساند
 

 {7{ َفسَنُيَسِّرُُه لِلْيُْسرَى}1{ َوصَدَّقَ بِالُْحسْنَى}5قال اهلل تعالی:} فَأَمَّا َمن أَعْطَى وَاتَّقَى}

 7 – 5الليل: 

{ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن 68{ الَّذِی يُؤْتِی مَالَُه يَتََزکَّى}67سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى}و قال تعالی: } وَ

 26 – 67الليل:  {26{ وَلَسَوْفَ َيرَْضى}21{ إِلَّا اْبتِغَاء وَجْهِ رَبِِّه الْأَعْلَى}69نِّعْمٍَة تُْجزَى}

هَِی وَإِن ُتخْفُوهَا وَتُْؤتُوهَا اْلفُقَرَاء فَهَُو خَيٌْر لُُّکمْ و قال تعالی: } إِن تُبُْدواْ الصَّدَقَاتِ فَِنعِمَّا 

 276البقرة: وَيُکَفِّرُ عَنکُم مِّن سَيِّتَاِتکُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَُلوَن خَبِيرٌ{ 

فَهَُو خَيٌْر لُُّکمْ إِن تُبُْدواْ الصَّدَقَاتِ فَِنعِمَّا هَِی وَإِن ُتخْفُوهَا وَتُْؤتُوهَا اْلفُقَرَاء  و قال تعالی: }

 92آل عمران: وَيُکَفِّرُ عَنکُم مِّن سَيِّتَاِتکُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَُلوَن خَبِيرٌ{ 
 

ملت نيکو را، او را  خداوند می فرمايد: پس آنکه داد و پرهيزگاری نمود، و پذيرفت،

  7 – 5توفيق دهيم جهت رسيدن به سرای زيبنده. ليل: 

داشته می شود، پرهيزگارترين مردم از آن آتش آنکه مال خود را و ميفرمايد: و يکسو 

می دهد، تا پاک نفس گردد، و نيست برای هيچ يک نزد او نعمتی که جزا داده شود، اما جهت 

  26 – 67حصول رضای پروردگار می دهد او خوشنود خواهد شد. ليل: 

گر پنهانش کنيد و آنرا و ميفرمايد: اگر خيرات آشکار کنيد، خيرات چيز نيکو است و ا

هان تانرا و خدا ابدهيد به فقيران، پس اين بهتر است برای شما و از شما دور سازد بعضی گن

 276به آنچه می کنيد، آگاه است. بقره: 

تا از آنچه دوست می داريد خرج کنيد  "مقام رستگاران را"و هم می فرمايد: هر گز نيابيد 

 92آن دانا است. آل عمران:  و هر چه را خرج نمائيد خداوند به
 

لَّ قال:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضی اللَّه عنه  -576  م:قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

مَـةً فَسَلَّطَهُ على هَلکَتِهِ فی الحَقِّ. ورَجُلٌ آتَاه اللَّـهُ حِکْ ،رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَاال ن:ال حَسَدَ إِالَّ فی اثَنَتَيْ» 

 .متفقٌ عليه وتقدم شرحه قريباً «يُعَلِّمُهَافُهو يَقضِی بِها وَ
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 مروی است، که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مسعود  -576

غبطه ای جز در دو چيـز وجـود نـدارد: مرديکـه  فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ره گردانيده، و مرديکه خداوند به خداوند به او مالی داده و او را در مصرف کردن آن براه حق چي

 او علمی داده، پس او بدان حکم نموده و آن را تعليم ميدهد.

 

د إاِلَّ »  قال:وعن ابْنِ عمر رضی اللَّه عنهما عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -572 ال حَسـَ

فهـوَ  .وَرَجُلٌ آتَـاهُ اللَّـه مَـاال ر.يل وآنَاءَ النَّهافهو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّ ن،رَجُلٌ آتَاهُ اللَّه القُرآ ن:فی اثنَتَي

  ه.متفقٌ علي «يُنْفِقهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهارِ 
 

روايت شده که، فرمـود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلهما از اهلل عن یرضاز ابن عمر  -572

ا داده و او به آن در لحظـه هـای حسدی جز در دو چيز وجود ندارد: مرديکه خداوند به او قرآن ر

شب و روز قيام می کند، و مرديکه خداوند به او مالی داده و او در لحظه هـای شـب و روز آن را 

 مصرف می کند.
 

وعَن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ  -573

 ا:فَقَـالُو « ک؟ومَـا ذَا»  قـال:فَ م.ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجاتِ العُلَى . والنَّعِيمِ المُقِـي ا:فقالو م.وسَلَّ

فقال رسـول  ويَعتِقُونَ وال نَعتقُ ق،وَيَتَصَدَّقُونَ وال نَتَصَدَّ م.ويَصُومُونَ کمَا نَصُو ی،يُصَلُّونَ کمَا نُصَلِّ

وتَسْبِقُونَ بِـهِ مَـنْ بَعْـدَکُمْ  م،أَفَال أُعَلِّمُکُمْ شَيتاً تُدرِکُونَ بِهِ مَنْ سبَقَکُ » :ماللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

نَعْتُ »  قـال: ه،بَلَـى يـا رسـولَ اللَّـ ا:قـالو « م؟وَالَ يَکُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْکُم إِالَّ مَنْ صَنَعَ مِثلَ ما صـَ

فَرَجَعَ فُقَـرَاءُ المُهَـاجِرِينَ إِلـى  «لِّ صَالة ثاَلثاً وثَالثِينَ مَرَّةً دُبُر کُ ن،وتحمَدُونَ وتُکَبِّرُو ن،تُسبحُو

فَقَـالَ  ه؟فَفَعَلـوا مِثْلَـ ا،سمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ األَموَالِ بِمَا فَعلْنَ ا:فَقَالُو م،رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

وهذا لفظ روايـةِ  ه،متفقٌ علي «ذلک فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشَاءُ  » م:رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 م.مسل
 

 می گويد که: اهلل عنه یرضابو هريره  -573

آمده و گفتنـد: کـه ثروتمنـدان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلفقرای مهاجرين بحضور 

 مرتبه های بلند و نعمت دائم را بردند. 

 فرمود: آن چيست؟ لماهلل عليه وس یآنحضرت صل
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گفتند: آنان مثل ما نماز گزارده و مثل ما روزه می گيرند، ولی آنها صدقه مـی دهنـد و مـا 

 گان را آزاد می کنند، و ما اينکار را نمی کنيم.دنمی دهيم، و آنها بر

فرمود: آيا شما را خبر ندهم بچيزی که بدان کسانی را که  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

ی جستند، دريافته و از کسانيکه بعد از شمايند پيشی جوييـد؟ و هـيچکس از شـما از شما پيش

 بهتر نباشد، مگر کسيکه مثل شما عمل کند.

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: آری يا 

بگوئيد. بـاز فقـرای بار سبحان اهلل و الحمد هلل و اهلل اکبر  33 فرمودند: در عقب هر نماز

بازگشته و گفتند: برادران ثروتمند ما از آنچه  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل رسولمهاجرين بخدمت 

 انجام داديم، شنيدند و آنها هم اينکار را کردند!

فرمودند: اين فضل خـدا اسـت بهـر کسـيکه بخواهـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ميدهد.

 

 ياد مرگ و کوتاه نمودن آرزوباب  -15
 

نَْفسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّْونَ أُجُوَرکُمْ َيوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ کُلُّ  }قال اهلل تعالی:

 685عمران: آل   النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ َفازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إاِلَّ َمتَاعُ الْغُرُورِ{

  ا تَکِْسُب غَدًا وَمَا تَْدرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَْرٍض تَُموتُ{وَمَا َتْدرِی نَفٌْس مَّاذَ و قال تعالی: }

 34لقمان: 

 16النحل:   فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ الَ َيسْتَأْخِرُونَ َساعَةً وَالَ يَسْتَقْدُِمونَ{ و قال تعالی: }

أَوْلَادُکُْم عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَمَن يَفَْعْل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِکُمْ أَْموَالُکُمْ وَلَا  و قال تعالی: }

{ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبِْل َأن يَأِْتیَ أَحََدکُمُ الَْمْوتُ فَيَقُولَ 9ذَلِکَ فَأُوْلَتِکَ ُهمُ الْخَاسِرُونَ}

{ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء 61لصَّالِحِينَ}رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وََأکُن مِّنَ ا

 66 – 9المنافقون:   { 66أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ ِبمَا َتعَْملُونَ}

{ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا 99حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَاَل رَبِّ ارْجِعُونِ} و قال تعالی: }

{ فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلَا 611لَّا إِنَّهَا کَلَِمةٌ هَُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرَْزخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}تََرکْتُ کَ
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 { وََمنْ 612{ فَمَن ثَقُلَْت مَوَازِيُنهُ فَأُوْلَتَِک ُهمُ الْمُفِْلحُونَ}616أَنسَاَب بَيْنَهُْم يَوْمَتٍِذ وَلَا يَتَسَاءلُونَ}

{ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ َوهُْم 613خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَتِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنُفسَهُمْ ِفی جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}

عَلَيْنَا  { قَالُوا َربَّنَا غَلَبَتْ 615{ أََلمْ تَکُنْ آيَاِتی تُتَْلى عَلَيُْکمْ فَکُنتُم بِهَا تُکَذِّبُونَ}614فِيهَا کَالِحُونَ}

{ قَالَ اْخسَؤُوا 617{ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِْن عُدْنَا فَِإنَّا َظالِمُونَ}611شِقْوَتُنَا وَکُنَّا َقوْماً ضَالِّينَ}

حَمْنَا وَأَنتَ خَيُْر { إِنَّهُ کَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِی يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَار618ْفِيهَا وَلَا تُکَلِّمُونِ}

{ ِإنِّی 661{ فَاتََّخذْتُمُوهُْم سِْخرِيّاً حَتَّى َأنسَْوکُْم ِذکْرِی وَکُنتُم مِّْنهُمْ تَْضحَکُونَ}619الرَّاحِمِينَ}

{ 662دَ سِنِينَ}{ قَالَ کَمْ لَبِثْتُْم فِی الْأَرْضِ عَد666َجَزَيْتُهُمُ الْيَوَْم بِمَا صََبُروا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاِئزُونَ}

{ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيالً لَّوْ أَنَّکُمْ ُکنتُمْ 663قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ}

 – 99المؤمنون:   {665{ أَفََحسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَأَنَّکُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوَن}664تَعْلَُمونَ}

665 

أََلْم يَْأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن َتْخشَعَ قُُلوبُُهمْ لِِذْکرِ اللَِّه وَمَا نَزََل مِنَ الْحَقِّ وَلَا  قال تعالی: }و 

مِّنْهُمْ يَکُونُوا کَالَّذِينَ أُوُتوا الْکِتَابَ مِن قَبْلُ َفطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فََقسَتْ قُُلوبُُهمْ وَکَثِيرٌ 

 61الحديد:   {61فَاسِقُونَ}
 

هر نفسی چشندهء مرگ است و جز اين نيست که مزد خويش را  خداوند می فرمايد:

تمام داده خواهيد شد، در روز قيامت. پس هر که از دوزخ دور داشته شد و به بهشت آورده 

 685. آل عمران: شد، هر آئينه به مراد رسيد و زندگانی دنيا جز بهرهء فريبندهء بيش نيست

و ميفرمايد: و هيچ شخصی نمی داند فردا چه کار خواهد کرد و نمی داند هيچ شخصی 

 34که به کدامين زمين خواهد مرد. لقمان: 

و ميفرمايد: پس چون آنوقت مقرر رسد ايشان باز نمانند ساعتی و نه پيش روند. نحل: 

16 

شما از ياد خدا مشغول نگرداند، و هر و ميفرمايد: ای مسلمانان شما را اموال و فرزندان 

که چنين کند، آنان اند زيانکاران و از آنچه عطا کرده ايم شما را خرج کنيد قبل از اينکه به يکی 

از شما مرگ رسد و بگويد پروردگارا چه می شد که مرا اندکی مهلت می دادی، تا اندکی صدقه 

مهلت ندهد، هيچيک را چون اجل او می دادم و از زمرهء صالحان می گرديدم و خدا هرگز 

 برسد و به آنچه می نمائيد خداوند آگاه است.

خويش باشد تا آنگاه که کسی از ايشانرا مرگ در رسد گويد:  و ميفرمايد: و در غفلت
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پروردگارم مرا باز گردان باشد تا کار نيکو کنم در سرايی که گذاشتيم آن را، و چنين نباشد، هر 

که او گوينده اش هست و در برابر ايشان حجابی باشد تا آن روز که  آئينه اين سخنی است

ميان شان آنروز نباشد و نه  "خويشاوندی ها"برانگيخته شوند، و چون دميده شود در صور پس 

با يکديگر جواب و سؤال نمايند. پس هر که پله های ترازويش گران باشد آن دسته 

شد، آنان جماعهء اند که در حق خويش زيان  سبکرستگارانند و هر که پله های ترازويش 

 و آنان در آنجا ترش رو اند. روی شان را آتش می سوزاند نمودند، و در دوزخ جاويدان باشند.

  گويم آيا بر شما آياتم خوانده نمی شد و آنرا دروغ می پنداشتيد؟

گارا بيرون آور : پروردگارا بدبختی ما بر ما غلبه نمود و گروهی گمراه بوديم. پروردگويند

 ما ستمکار باشيم.  هماناما را از اينجا، هرگاه دوباره به کفر برگرديم، حقا 

خداوند فرمايد: با رسوائی داخل شويد در اينجا، و با من سخن مگوئيد و گروهی از 

بندگانم بودند که می گفتند: پروردگارا ايمان آورديم بيامرز ما را و برما ببخشای و تو بهترين 

دگانی. پس آنان را مسخره گرفتيد تا جائيکه ياد مرا از دل خويش فراموش نمودند و بخشن

شما به آنان می خنديديد، و من امروز آنان را به مقابلهء صبر شان جزا داده ام به آنکه آنان 

 بمراد رسندگان اند و خداوند گويد: چقدر در زمين بحساب شما سالها درنگ کرديد؟

ز شمارکنندگان بپرس، خداوند ضی از روز را درنگ نموديم و اگويند: يک روز يا بع

: جز اندکی توقف نکرده ايد. کاش می دانستيد! آيا پنداشتيد که شما را بيهوده آفريديم فرمايد

  665 – 99و شما بسوی ما بازگردانيده نشويد؟ مؤمنون: 

قت ياد خدا و وقت و ميفرمايد: آيا مسلمانان را آنوقت نرسيده که دل شان نيايش کند، و

ياد آوردن آنچه از وحی الهی آمده و مانند آنانکه کتاب داده شده اند، و مانند مردم پيش از اين 

نباشند که دراز گشت بر آنان مدت و سخت شد دلهايشان و بسياری از آنان بدکارانند. حديد: 

61 
 

لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِمنکِبِـی أَخَذَ رَسولُ اللَّه صَ قال:وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما  -574

إِذا  ل:وَکَانَ ابْنُ عُمَرَ رضـی اللَّـه عنهمـا يقـو «کُنْ فی الدُّنْيَا کَأَنَّکَ غَرِيبٌ أَو عابرُ سَبِيلٍ » قال:فَ

حَّتِکَ لَمَرَ ء،فَال تَنْتَظِرِ المَسَا ت،وَإِذَا أَصْبَحْ ح،أَمسَيتَ، فَال تَنْتَظِرِ الصَّبَا ک وَمِـن وخذ مِـن صـِ ضـِ

 ی.رواه البخار «حَيَاتِکَ لمَوتِکَ 
 

 ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت نموده گفت که: -574
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شانهء مرا گرفته و فرمود: در دنيا چنان باش کـه گـويی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ر رسـيد انتظـار غريب يا رهگذری هستی. و ابن عمر رضی اهلل عنهما ميگفت: چون شامت سـ

و چون صبح نمودی منتظر شب مباش و از سالمتی ات برای مريضی ات و  را نداشته باشصبح 

 از زندگيت برای مرگت بهره گير.

 

ش: مفهوم حدیث این است که مبادا دنیا هدف مؤمن قرار گیرد، ولی در اینکه دنیا بعنوان وسیلهء در جه ت 
ه مناقشه ای نیست، و آیات ق رآن ک ریم و احادی ث اهداف عالیهء انسانی و اسالمی بکار گرفته شود، جای هیچگون

 مکرراً آن را بیان فرموده اند. )مترجم( اهلل علیه وسلم یصلنبوی 
 

یءٌ »  قال:وعنه أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -575 ما حَقُّ امْـرِیءٍ مُسـلِمٍ لَـهُ شـَ

 ی.هذا لفظ البخار ه.متفقٌ علي «تُهُ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَهُ يبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِالَّ وَوَصِيَّ ه.يُوصِی فِي

مِعتُ  ر:قال ابن عم «يَبِيتُ ثَالثَ لَيَالٍ »  م:لمسل روايةٍ وفی       مَا مَرَّتْ عَلَیَّ لَيْلَةٌ مُنـذُ سـَ

 ی.رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال ذلِکَ إِالَّ وَعِنْدِی وَصِيَّتِ
 

 عمر رضی اهلل عنهما روايت می کند که:ابن  -575

 فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

برای مسلمان مناسب نيست، در حاليکه صاحب چيزيست که در آن وصيت صـورت مـی 

 گيرد واو دو شب می گذراند، جز اينکه وصيت او در نزدش نوشته باشد.

رضـی اهلل عنهمـا گفـت: از و در روايت مسلم آمده که سه شب را می گذراند. ابن عمـر 

شنيدم، يک شب بر من نگذشـته، جـز  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلزمانيکه اين سخن را از 

 آنکه وصيتم در نزدم وجود دارد.

ش: متأسفانه عمل به این حدیث در زمانهء ما متروک گردیده است، در حالیکه داشتن وصیت نامه برای هر 
لمان در خانه اش وصیت نامهء داشته حق خود بر دیگران، و حق دیگران ب ر خ ود مسلمان الزم است و باید هر مس
 را، بنگارد تا مدیون از دنیا نرود.

آن را ب ر  اهلل علی ه وس لم یپی امبر ص لجمهور علماء بر این عقیده اند که وصیت مس تحب اس ت، چ ون 
 و استرداد امانات واجب می باشد. مسلمین حق گردانیده است و این در وصیت نافله است، اما وصیت ادای دین
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هَـذا »  قال:خَطَّ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم خُطُوطاً ف قال:وعن أَنس رضی اللَّه عنه  -571

 ی.رواه البخار «فَبَيْنَما هو کَذَلِکَ إِذ جَاءَ الخَطُّ األَقْرَبُ  ه.اإلِنسَانُ وَهَذا أَجَلُ
 

 :  گفت اهلل عنه یرضانس  -571

چندين خط کشيده و فرمودند: اين انسانست، و اين اجل او و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 در اثنائيکه به زندگی روزمره اش مشغول است، ناگهان خط نزديکتر او را در می يابد.
 

 ا،مُرَبَّعـ خَطَّ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم خَطًّـا قال:وعن ابن مسعُودٍ رضیَ اللَّه عنه  -577

وَخَطَّ خُططاً صِغَاراً إِلى هَذَا الَّذِی فی الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِی فی  ه،وخَطَّ خَطًّا فی الْوَسَطِ خَارِجاً منْ

هُ وَهَذِهِ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطاً بِهِ أو قَد أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِی هُوَ خَارِجٌ أَمَلُ ن،هَذَا اإلِنسَا»  قال:فَ ط،الوَسَ

 ی.رواه البخار «وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذا نَهَشَهُ هَذا  ا،نَهَشَهُ هَذ ا،فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَ ض،الُخطَطُ الصِّغَارُ األَعْرا

 اجل

 

  آرزو  عوارض
 

مربعی را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز ابن مسعود رضی اهلل عنه روايت است که  -577

يگری را از بيرون آن کشيده و خطهای کوچکی بطرف اين خط که در وسط رسم کرده و خط د

است از طرف آن که در وسط است، کشيده و فرمودند: اين انسان است و اين اجلش که به آن 

احاطه نموده و آنچه که خارج است، آرزوی اوست و اين خطهای کوچک عوارض است. اگر از 

 ر از آن خطا کند، آن ديگر بوی می رسد.اين خطا رود آن ديگری بوی می رسد و اگ

 در اين حديث تشويق به کوته نمودن آرزو و آمادگی برای مرگ ناگهانی آمده است.
 

بَـادِرُوا »  :لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـالوعن أبی هريرة رضیَ اللَّه عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَ -578

داً ا،طغِيأَو غِنَى مُ ا، فَقْراً مُنْسِيبِاألَعْمَالِ سَبْعاً، هَل تَنْتَظِرُونَ إالَّ فَنِّـداً، أَو ، أو هَرَمـاً مُأَوْ مَرَضاً مُفسـِ

: رواهُ الترمذی وقال « وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأَمَرُّ؟، أَوِ السَّاعَةَ مَوتاً مُجْهزِاً، أَو الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ

 ن.حس حديثٌ 
 

 کند که: یهلل عنه روايت ما یابو هريره رض -578
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بشتابيد به انجام اعمال صالحه قبل از هفت چيز:  فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

آيا منتظريد جز فقری فراموش سازنده، يا ثروتی طغيان آورنده، يا مرضی تباه کننده، يا پيريـی 

انتظـارش را داريـد، يـا  خرف کننده، يا مرگی شتابان، يا دجال را و او بدترين غايبی است کـه

 قيامت را، و قيامت بزرگترين مصيبت ها و تلخترين آنست.

ش: نتیجه اش این است که شخص تندرست بی نیاز از خلق که در عبادات کوتاهی بکند در حالیک ه بای د 
 .در استفاده از وقت برای انجام اعمال صالحه توجه کند در کارش ضرر نموده و در معامله اش پشیمان است

چنانچه در حدیث دیگری آمده که: دو نعمت است که بسیاری مردم در آن کوتاهی می کنن د: تندرس تی و 
 فراغت.

 

يَعنـی  «أَکْثِرُوا ذِکْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ »  م:قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -579

 ن.حديثٌ حس قال:رواه الترمذی و ت،المَوْ
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یبو هريره رضا -579

 فرمود: زياد ياد کنيد نابود سازندهء لذات را )مرگ(. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
 

لَّم إِذا ذَهَـوعن أبی بن کعب رضی اللَّهُ عنه -581 بَ : کانَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

دِفَةُ، جاءَ المَوْتُ بما فِيهِ، النَّاسُ اذْکُرُوا اللَّه جَاءَتِ الرَاجِفَةُ تَتْبَعُهُا الرَّا يا أَيها»: ثُلثُ اللَّيْلِ، قامَ فقالَ

قـال:  ، فَکَمْ أَجْعَلُ لکَ مِن صَالتی؟إنی أکْثِرُ الصَّالةَ عَلَيْکَ يا رَسُولَ اللَّهِ: قلتُ «جاءَ المَوْتُ بما فِيهِ

تْتَ» ؟ قالَقُلُتُ: فَالنِّصْفَ «کَ، فَإِنْ زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لشتْتَما » :قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قال «ما شِتْتَ» ، مـا شـِ

قُلْتُ: أَجْعَلُ لـکَ  «تَ، فإِنْ زِدْتَ فهو خَيرٌ لکَما شِتْ» :قُلْتُ: فَالثلثَينِ؟ قالَ «فإِنْ زِدْتَ فهو خَيرٌ لکَ

 ن.: حديث حسلرواه الترمذی وقا «هَمَّکَ، ويُغُفَرُ لکَ ذَنْبُکَإذاً تُکْفی  :صَالتی کُلَّها؟ قال
 

 گفت:  اهلل عنه یرضابی بن کعب  -581

بلند شده و مـی فرمـود: ای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشب می گذشت،  3/6چون 

دوم می شود. مرگ با  –دميدن صور  –مردم خدا را ياد کنيد، آمد نفخهء اول و بدنبال آن نفخهء 

 همهء اهوالش در رسيد. همهء اهوالش در رسيد، مرگ با

! من زياد بر شما درود مـی فرسـتم، پـس چـه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 اندازه از آن را برای شما بگردانم؟
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 فرمود: هر چه خواستی!

 ربع را؟ گفتم:

 فرمود: هر چه خواستی و اگر بيفزائی برايت بهتر است.

 گفتم: نصف را؟

 زياد کردی برايت بهتر است. فرمود: هر چه خواستی، و اگر

 گفتم: دو سوم را؟

 فرمود: هر چه خواستی،  و اگر افزودی برايت بهتر است.

 گفتم: همهء درودم را برای شما ميگردانم.

 فرمود: اينطور که شد، رنجت دور گشته و گناهت آمرزيده می شود.

 

برای مردان و دعائی که زائر بايد  قبور باب استحباب زيارت -11

 يدبگو
 

لَّ قال: ه،عن بُرَيْدَةَ ، رضی اللَّهُ عن -586 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ کُنْـتُ »  م:قال رسُولُ اللَّـه صـَ

 م.رواهُ مسل «نَهَيْتُکُمْ عَنْ زِيارَة القُبُورِ فَزُوروها 

 « .فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذکرنا باآلخرة » وفی رواية 
 

 روايت شده که: نهاهلل ع یرضاز بريده  -586

فرمود: شما را از زيارت قبرها نهی کـرده بـودم، از ايـن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بعد آن ها را زيارت کنيد.

و در روايتی آمده: پس هر آنکه بخواهد قبرها را زيارت کند، به زيارت برود، زيرا زيـارت 

 قبرها وی را بياد آخرت می اندازد.

بور برای مردان، قاعدهء اصولی در این امر بعد از من ع از زی ارت اباح ت و روا ب ودن ش: استحباب زیارت ق
بکرات به زیارت قبور رفته اند و اجماع هم بر این است. بگون ه  اهلل علیه وسلم یپیامبر صلآنست و بخصوص اینکه 



 387 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

آنچه بر آن اتفاق داشته ان د ای ن ای که ابن عبد البر از برخی علماء وجوب رفتن زیارت قبور را نقل نموده است. اما 
 است که برای مردان زیارت قبور مستحب است و علت آن را هم یاد آوری از آخرت و تفکر در مرگ دانسته اند.

 مصنف کتاب چند قسم زیارت را متذکر شده است:

اینکه زیارت خاص جهت یاد آوری مرگ و آخرت باش د، اینگون ه زی ارت ب ا دی دن قبره ا ب دون  .8
 احبان آن بسنده است.شناخت ص

 اینکه جهت دعا صورت گیرد و این برای هر مسلمان سنت است. .2

 :اهلل علی ه وس لم یصلاینکه برای ادای حق باشد، مثل دوست و پدر که طبق فرمودهء رسول اکرم  .7
 .من زار قبر والديه او احدهما يوم الجمعة کان کحجه

 

کُلَّما کان  م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،ولُ اللَّکان رسُ ت:وعن عائشَةَ رضی اللَّهُ عنها قال -582

المُ » : قُـولُفَيَ ع،لَيْلَتها منْ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْـلِ إِلـى البَقِيـ السـَّ

، اللَّهُـمَّ شَاءَ اللَّهُ بِکُـمْ الحِقُـونَ ، وإِنَّا إِنْ، غَداً مُؤَجَّلُونَتُوعَدُونَ، وأَتَاکُمْ ما لَيْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنينَعَ

 .رواهُ مسلم «فِرْ ألَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِاغْ
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -582

در آخر هر شبی که نوبت او بود از خانه برآمده، به بقيـع  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

باد سرای قوم مؤمنـان و آمـد  سالم بر شما «عَلَيْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنينَ... السَّالمُ» رفته ميفرمود: 

شما را آنچه ديروز برای فردا بدان وعده داده شده بوديد و اگر خدا بخواهد بشما می پيونـديم، 

 خدايا بر اهل بقيع غرقد بيامرز.
 

صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعَلِّمُهُمْ إِذا خَرَجُـوا کَانَ النَّبِیُّ  قال: ه،وعن بُرَيْدَةَ رضی اللَّهُ عن -583

اءَ »  م:إِلى المَقابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُ لِمِينَ وَإِنَّـا إِنْ شـَ السَّالمُ عَلَيکُمْ أَهْل الدِّيارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسـْ

 م.رواه مسل « أَسْأَلُ اللَّه لَنَا وَلَکُمُ العافِيَةَ ن،اللَّهُ بِکُمْ الَحِقُو
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز بريده  -583

آنها را تعليم ميداد، که چون به گورستان روند، بگويند: سالم  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بر شما باد، اهل اين منزل از مؤمنان و مسلمانان و اگر خدا بخواهد بشما می پيونديم از خداونـد 

 بخود و شما عافيت می طلبم.
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مَرَّ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِقُبـورٍ  :وعن ابن عَبَّاسٍ، رَضَیَ اللَّه عنهما، قال -584

لَفُنا لَّهُ لَنا وَلَکُمْ، يَغْفِرُ العَلَيْکُمْ يا أَهْلَ القُبُورِ السَّالمُ»  :بَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ فقالَبالمَدِينَةِ فَأَقْ ، أَنْتُم سـَ

 .  حسن حديثٌ  قال:رواهُ الترمذی و« حْنُ باألَثَرِ ون
 

از کنار قبرهايی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: اهلل عنهما  یابن عباس رض -584

سالم بر شما « السَّالمُ عَلَيْکُمْ يا أَهْلَ القُبُورِ... » در مدينه گذشته رخ بطرف شان نموده و فرمود: 

 بر ما و شما بيامرزد! شما از پيش رفتيد و ما در دنبال شما خواهيم آمد.باد ای اهل قبرها! خدا 

 

نادرست بودن و کراهيت آرزوی مرگ از بيماری ايکه شخص باب  -17

 به آن گرفتار است و هر گاه از ترس فتنه در دين باشد، باکی نيست
 

ال يَـتَمَنَّ » : قـالَ  عَلَيْهِ وسَلَّمعنْ أبی هُريرة رضیَ اللَّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ -585

تَعْتِبُ  د،فَلَعَلَّهُ يَزْدا ا،أَحَدُکُمُ المَوْتَ إِمَا مُحسِن يتاً فَلَعَلَّـهُ يَسـْ متفـقٌ عليـه، وهـذا لفـظ  «وَإِمَّا مُسـِ

 ی.البخار

 قال:يْهِ وسَلَّم وفی روايةٍ لمسلم عن أبی هُريْرةَ رضی اللَّهُ عنه عَنْ رسُول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَ

وَإِنَّـهُ ال يَزيـدُ  ه،إِنَّهُ إِذا ماتَ انْقَطَـعَ عَمَلُـ ه،وَال يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ ت،ال يَتَمَنَّ أَحَدُکُمُ المَوْ» 

 . «المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِالَّ خَيراً 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -585

فرمود: هيچيک از شـما مـرگ را آرزو نکنـد، زيـرا اگـر   عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

 نيکوکار باشد، شايد نيکی هايش افزوده گردد، و اگر بدکار باشد، شايد توبه کند. 

روايت اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز اهلل عنه  یابو هريره رضو در روايت مسلم آمده: 

آرزو نکند و قبل از اينکه بوی در رسد، آن را نخواهد،  که فرمود: هيچيک از شما مرگ راکند  یم

 زيرا اگر او بميرد، عملش قطع ميگردد و عمر برای مؤمن جز خير نمی افزايد.
 

لَّ قال:وعن أنسٍ رضی اللَّه عنه  -581 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ال يَتَمَنَّـيَنَّ  م:قالَ رسولُ اللَّه صـَ

 ی،اللَّهُمَّ أَحْيِنی مـا کانَـتِ الحَيـاةُ خَيْـراً لـ ل:فَلْيَقُ ،بَهُ فَإِنْ کانْ البُدَّ فاعِالأَحَدُکُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ أَصَا

 ه.متفقٌ علي «وتَوَفَّنی إِذا کانَتِ الوفاةُ خَيراً لی 
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 روايت می کند که: اهلل عنه یرضانس  -581

ه آن دچـار فرمود: هيچکدام شما بواسطهء مرضی که بـ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

شده مرگ را آرزو نکند. اگر حتماً اين کار را می کند، بايد بگويد: خدايا تا لحظـه ايکـه زنـدگی 

 برايم خير است مرا زنده بدار، و لحظه ايکه مرگ برايم خير باشد، مرا بميران.
 

عنهُ نَعُودُهُ وَقَدِ دَخَلْنَا عَلى خَباب بنِ األَرَتِّ رضیَ اللَّهُ  قال:وعَنْ قَيسِ بنِ أبی حازمٍ  -587

وإِنَّا أَصَبْنَا ما ال نجِدُ  ا،ولَم تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَ ا،إِنَّ أَصْحابنا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْ قال:اکْتَوى سَبْعَ کَيَّاتٍ ف

عُوَ بـالمَوْتِ لَـدَعَوْتُ بِـهِ ثُـمَّ لَهُ مَوْضِعاً إِالَّ الترابَ ولَوْالَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم نهانَا أَنْ نَدْ

یءٍ  قال:ف ه،أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وهُوَ يَبْنی حائطاً لَ إِنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فی کُلِّ شَیءٍ يُنْفِقُـهُ إِالَّ فـی شـَ

 ی.رواية البخاروهذا لفظ  ه،متفقٌ علي ب.يَجْعَلُهُ فی هذا الترا
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز قيس بن ابی حازم  -587

گفت: برای عيادت خباب بن ارت به خانه اش در آمديم، کـه هفـت داغ در هفـت جـای 

بدنش نموده بود، و گفت: آن عده از ياران مان، کـه وفـات يافتنـد، گذشـتند در حاليکـه دنيـا 

رس نکاست چيزی از آنان و ما بچيزی رسيديم که جز در خاک برايش جايی نمی يابيم که از تـ

ما را نهی نکـرده بـود از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبايد آنرا پنهان کنيم تا )دزدی نشود( و اگر 

اينکه مرگ را طلب کنيم، من آن را درخواست ميکردم. باز مرتبهء ديگر نزدش آمديم در حاليکه 

ديواری را برايش درست می کرد، و گفت: که مسلمان در هر چيزيکـه آن را صـرف مـی کنـد، 

 ثواب داده می شود، مگر آنچه را که درين خاک بمصرف ميرساند.

 

 در مورد پرهيزگاری و ترک امور مشتبهه )شبهه ناک(ب با -18
 

 65النور:  وَتَْحَسبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ{قال اهلل تعالی: }

 64الفجر:  إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ{و قال تعالی: }
 

 65وند می فرمايد: و آنرا آسان می پنداشتيد و او نزد خداوند بزرگ بود. نور: خدا

 64و ميفرمايد: هر آئينه پروردگارت در کمينگاه است. فجر: 
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لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وعن النُّعمان بنِ بَشيرٍ رضیَ اللَّه عنهما  -588 سمِعْتُ رسُولَ اللَّـهِ صـَ

 س،وَبَيْنَهما مُشْتَبِهاتٌ الَ يَعْلَمُهُنَّ کَثِيـرٌ مِـنَ النَّـا ن،وإِنَّ الحَرامَ بَيِّ ن،لَ بَيِّإِنَّ الحَالَ» ل:وسَلَّم يَقُو

کـالرَّاعی  م،وقَعَ فـی الحَـرا ت،وَمَنْ وَقَعَ فی الشبُها ه،اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِ ت،فَمَن اتَّقى الشُّبُها

أاَلَ  ه،أَالَ وإِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى ، أَالَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمـ ه،يرْعى حَوْلَ الحِمى يُوشِکُ أَنْ يَرْتَع فِي

أَالَ وَهِی القَلْبُ  ه:وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ کُلُّ ه،وإِنَّ فی الجسَدِ مُضغَةً إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ کُلُّ

 بَةٍ .ورَوَياه مِنْ طُرُقٍ بأَلْفاظٍ مُتَقارِ ه.متفقٌ علي «
 

 از نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما روايت شده است که، گفت: -588

شنيديم که می فرمود: همانا حالل واضح است و حرام  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

واضح است و در ميان آن دو امور مشتبهی وجود دارد که بسياری مردم آن را نمی داننـد پـس 

ای دين و آبروی خود پاکی جسته است و آنکه به مشـتبهات آلـوده آنکه از مشتبهات بپرهيزد بر

شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف چراگاه ممنوعه می چراند نزديـک اسـت 

و  –دارد  –چراگـاهی ممنـوع  –و آگاه باشيد که هر پادشـاهی  –که گوسفندان در آن وارد شود 

آگاه باشيد که در جسم پارهء گوشـتی  –ام نموده است چراگاه ممنوعهء خدا چيزهائيست که حر

است که اگر صالح شوده، همهء جسد درست و صالح ميگردد و اگر فاسـد گـردد تمـام جسـم 

 فاسد می گردد و بدانيد که آن قلب است.

و  م درست صالح یابد همهء جسد به اعمالبه ایمان و عل –مراد از آن قوهء مدرکه است  –ش: هرگاه دل 
ق و احوال درست گردد و هر گاه دل به انکار و شک فاسد شود، همهء جسد به گناه ان فاس د گ ردد. از این رو اخال

 علم داشته باشد، خداوند میفرماید: فاعلم انه ال اله اال اهلل. عمل،الزم است که انسان قبل از
 

 ق،لَّم وَجَدَ تَمْـرَةً فـی الطَّرِيـوعن أَنسٍ رضیَ اللَّهُ عنه أَنَّ النَبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ -589

 ه.. متفقٌ علي «لَوْالَ أَنِّی أَخافُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ ألَکَلْتُها »  فقالَ:
 

 روايت نموده که: اهلل عنه یرضانس  -589

در راه دانهء خرمايی را يافته و فرمود: اگر نمی ترسـيدم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 اين خرما از صدقه باشد، حتماً آن را می خوردم.که مبادا 
 

البـرُّ »  قال:وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ رضی اللَّه عنه عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -591

 م.رواه مسل «وکَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ  ک،حُسنُ الخُلُقِ وَاإلِثمُ ما حاکَ فی نفْسِ
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 روايت می کند که: اهلل عنه یرضاس بن سمعان نو -591

فرمود: نيکوئی حسن خلق است و گناه چيزيسـت کـه در دل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ترديد می آورد و زشت شماری که مردم بر آن اطالع يابند.
 

لّى اهللُ عَ قال:وعن وابصةَ بنِ مَعْبِدٍ رضیَ اللَّه عنه  -596 لَّم أَتَيْتُ رسولَ اللَّه صـَ لَيْـهِ وسـَ

 س،ما اطْمَأَنَّتْ إِلَيْـهِ الـنَّفْ ر:البِ ک،اسْتَفْتِ قَلْبَ»  قال:ف م،نع ت:قل « ر؟جِتْتَ تسأَلُ عنِ البِ»  فقال:

دْ ب،واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْ « وإِنْ أَفْتَـاکَ النَّـاسُ وَأَفْتَـوکَ  ر،واإلِثمُ ما حاکَ فی النَّفْسِ وتَرَدَّدَ فی الصـَّ

 « .مُسْنَدَيْهِما » والدَّارَمِیُّ فی  د،رواهُ أحم ن،ثٌ حسحدي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز وابصه بن معبد  -596

آمدم و فرمود: آيا آمدی کـه از نيکوکـاری  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: خدمت 

 سؤال کنی؟

 گفتم: بلی!

نفس بدان اطمينان يابـد و دل بـدان فرمود: از قلبت فتوا بجو! بِر و نيکوکاری آنست که 

اطمينان يابد و گناه آنست که در نفس و سينه ات، ترديد آورد، و اگر چه مردم جاهـل فتوايـت 

 دهند و فتوايت دهند.
 

وعن أبی سِرْوَعَةَ بکسر السين المهملة وفتحها عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ رضی اللَّـهُ عنـهُ  -592

 ا،إِنِّی قَد أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتی قَدْ تَزَوَّجَ بهـ ت:فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فقال ز،إِهاب بنِ عَزِي أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً ألبی

لَّم  ی،فقال لَها عُقبةُ : ما أَعْلَمُ أَنَّکِ أَرضَعْتِنی وَالَ أَخْبَرتِن فَرَکَبَ إِلى رسُولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

ففَارقَهَـا عُقْبَـةُ  «، ل؟وَقَـدْ قِيـ ف،کَيْـ»  م:فقال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه،بالمَدِينَةِ ، فَسَأَلَ

 ی.رواهُ البخار ه.ونکَحَتْ زَوْجاً غيرَ
 

 روايت نموده که: اهلل عنه یرضابو سروعه عقبه بن الحارث  -592

و گفـت: کـه عقبـه و او با دختر ابو اهاب بن عزيز ازدواج نمود، سپس زنی نزدش آمده 

به وی گفت: نمی دانم که تو مرا شير داده باشی  اهلل عنه یرضزنش هردو را شير داده ام. عقبه 

اهلل عليـه  یرسـول اهلل صـلونه هم تو مرا پيش از اين خبر داده ای. بعداً سوار گرديده خدمت 

ود: چطور با او ازدواج فرم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلرسيده و از ايشان سؤال نمود.  وسلم 
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می کنی در حاليکه اين سخن گفته شده است؟ عقبه او را طالق داده و زنی ديگـر را بـه نکـاح 

 گرفت.

ور نه شیر خوارگی به گفتهء یکزن ثابت نمی گ ردد و ن ه ه م  ،ش: این کار از روی ورع و احتیاط می باشد
 حکم به تفریق می شود.

 

هِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ حَفِظْتُ مِنْ رَسُول اللَّ :یَ اللَّهُ عنهما، قالبن عَلیٍّ رضّ وعن الحَسَنِ -593

 رواهُ الترمذی وقال حديث حسن صحيح. «ا يَرِيبُکَ إِلى مَا ال يرِيبُکدَعْ م» :وسَلَّم
 

 از حسن بن علی رضی اهلل عنهما روايت است که گفت:  -593

فرمود: آنچه ترا به شک اندازد رها کـن و بياد دارم که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 به سوی چيزی که ترا به شک نيندازد )روی آور(.
 

رضیَ اللَّـهُ عنـهُ غُـالمٌ  ق،کانَ ألبی بَکْرٍ الصَّدِّي ت:قال ا،وعن عائشةَ رضیَ اللَّهُ عنه -594

فَقَـالَ لَـهُ  ر،فَأَکَلَ مِنْهُ أَبُو بَکْـ ء،بِشَی فَجَاءَ يَوماً ه،يُخْرِجُ لَهُ الخَراجَ وکانَ أَبو بَکْرٍ يَأْکُلُ مِنْ خَرَاجِ

ن  قال: و؟فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ: ومَا هُ ا؟تَدْرِی مَا هَذ م:الغُال کُنْتُ تَکَهَّنْتُ إلِنْسَانٍ فی الجاهِلِيَّةِ ومَـا أُحْسـِ

فَأَدْخَلَ أَبُو بَکْرٍ يَدَه فَقَاءَ کُـلَّ  ه،کَلْتَ مِنْفَأَعْطَانی بِذلکَ هَذَا الذی أَ ی،فَلَقِين ه،الکَهَانَةَ إِالَّ أَنِّی خَدَعْتُ

 ی.رواه البخار ه،شَیءٍ فی بَطْنِ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -594

خراج اين است کـه سـيد  –داشت که برايش خراج ميآورد. غالمی  اهلل عنه یابوبکر رض

اهلل  یابـوبکر رضـ. و  -قيه برای خودت اسـت به غالمش بگويد روزانه بمن اينقدر پول بده و ب

از آن خـورد. غـالم بـه او  اهلل عنه یابوبکر رضو  از خراج او می خورد. روزی چيزی را آورد عنه

 گفت: ميدانی که اين چيست؟

 گفت: چيست؟ اهلل عنه یابوبکر رض

که کهانـت را خـوب يـاد ی کهانت کرده بودم، در حاليگفت: من در جاهليت برای شخص

داشتم، جز اينکه او را فريب دادم. امروز مرا ديد و برايم چيـزی را داد کـه تـو از آن خـوردی. ن

 دست خود را به دهان نموده و همه چيزی را که فرو برده بود، قی نمود. اهلل عنه یابوبکر رض
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ور جاهلی ت از روی تنزه و پاکی بوده است. چون ام اهلل عنه یابوبکر رضش: ابن التین گوید که قی نمودن 
مردود گردیده بود و حکم اسالم در این مورد آنست که مثل آنچه را که خ ورده ی ا قیم ت آن را بایس ت ت اوان ی ا 

 صدقه دهد، چون قی نمودن فقط کافی نیست.

قی نموده چون از نهی آن ثابت ش ده ب ود ک ه چی زی ک ه  اهلل عنه یابوبکر رضحافظ ابن حجر گوید: که 
 ت وکاهن کسیست که بدون دلیل شرعی از امری خبر دهد.کاهن می گیرد حرام اس

 

کَـانَ فَـرَضَ للْمُهـاجِرِينَ األَوَّلِـينَ  ه،وعن نافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضیَ اللَّهُ عَنْ -595

 قـال:ف لِم نَقَصْتَهُ؟هُوَ مِنَ المُهاجِرِينَ فَ ه:وفَرَضَ البْنِهِ ثالثةَ آالفٍ وخَمْسَمائةٍ ، فَقِيلَ لَ ف،أَربَعَةَ آال

 ی.رواهُ البخار ه.لَيْسَ هُوَ کَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِ ل:إِنَّما هَاجَر بِهِ أَبُوه يَقُو
 

 يت است که:رضی اهلل روا از نافع -595

برای مهاجرين اولين چهار هزار تعيين نمـود، در حاليکـه  اهلل عنه یرضعمر بن الخطاب 

ر مقرر نمود. گفته شد که: او هم از مهاجرين است، چرا بـه برای پسرش عبد اهلل سه و نيم هزا

 او کم مقرر نمودی؟

گفت که: پدر و مادرش او را هجرت دادند. ميگفت: او مانند کسی کـه خـودش هجـرت 

 نموده، نيست.
 

لّ ل.وعن عطِيَّةَ بنِ عُرْوةَ السَّعْدِیِّ الصَّحَابِیِّ رضیَ اللَّه عنهُ قا -591 ى قال رسول اللَّـه صـَ

 اليبلغ العبدُ أَنْ يکون من المتقين حتى يَدَعَ ماال بَأْس بِهِ حَذراً مما بِهِ بَـأْسٌ ((.» اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

 .  حسن حديثٌ  قال:رواهُ الترمذی و
 

 روايت نموده که: اهلل عنه یرضعطيه بن عروه السعدی  -591

هيزگاران نميرسد، تا آنچـه را کـه فرمود: بنده به مقام پر اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 باکی ندارد، از ترس آنچه که باکی دارد، ترک کند.

 

دوری گزيدن از مردم در وقتی که مردم فاسد  باب استحباب -19

فتنه در دين و افتادن در حرام و امور شبهه ناک و امثال شوند، يا از ترس 

 آن
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 51الذاريات:  لَُکم مِّنْهُ نَِذيرٌ مُّبِينٌ{ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّی قال اهلل تعالی: }
 

خداوند می فرمايد:: پس بسوی خدا بگريزيد، حقا که من برای شما از جانب او تعالی 

 51ترسانندهء آشکارم. ذاريات: 
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال: ه،وعن سعد بن أبی وقَّاص رضی اللَّه عن -597 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صـَ

 م.رواه مسل «إِنَّ اللَّه يحِبُّ العَبدَ التَّقِیَّ الغَنِیَّ » قُول: وسَلَّم يَ
 

 می گويد که: اهلل عنه یرضسعد بن ابی وقاص  -597

شنيدم که فرمود: خداوند بندهء پرهيزگار، غنی النفس  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 و پوشيده حال را دوست می دارد.
 

لُ يارسـولَ  قال:رضی اللَّه عنه  وعن أبی سعيد الخُدریِّ -598 قال رَجُلُ أَیُّ النَّاسِ أفضـَ

ثم رَجُلٌ مُعتَـزِلٌ فـی » قال: ن؟ثم م قال: «مُؤْمِنٌ مجَاهِدٌ بِنَفسِهِ وَمَالِهِ فی سبيل اللَّه »  قال: ه؟اللَّ

 .« شِعْبٍ مِن الشِّعَاب يَعبُدُ رَبَّهِ 

 ه.متفقٌ علي «لنَّاسِ مِن شَرّْهِ ويَدَع ا ه.يتَّقِی اللَّ»  روايةٍ وفی    
 

 روايت نموده که: اهلل عنه یرضابو سعيد الخدری  -598

 کداميک از مردم بهتر است؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی گفت: يا 

 فرمود: مؤمنی که در راه خدا جهاد جانی و مالی می کند.

 گفت: باز کدام؟

 ز مردم کناره گرفته و پروردگارش را عبادت کند.فرمود: باز مرديکه در يکی از دره ها ا

 و در روايتی آمده که: از خداوند ترسيده و مردم را از شر خود در امان بدارد.
 

لَّ قال:وعنه  -599 کَ أَنْ يَکُـونَ خَيْـرَ مَـال »  م:قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ يُوشـِ

   ی.رواه البخار «وموَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدينِهِ من الفِتنِ  ل.الجِبَا المُسْلِم غَنَمٌ يَتَّتبَّعُ بهَا شَعَفَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -599
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فرمـود: نزديـک اسـت کـه بهتـرين مـال مسـلمان  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صل

ن مـی رود و از ايجـاد فتنـه در گوسفندانی باشد که با آن بدنبال قله های کوه ها و جايهای بارا

 دين خود فرار می کند.
 

ما بَعَثَ اللَّـه »  قال:عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه.وعنْ أبی هُريرة رضیَ اللَّه عنْ -111

رواه  «ارِيطَ ألَهْلِ مَکَّـةَ کُنْت أَرْعَاهَا عَلى قَر م،نَعَ»  قال: ت؟وَأَنْ ه:فَقَال أَصْحابُ «نَبِيًّا إِالَّ رَعَى الْغَنَمَ 

 ی.البخار
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -111

فرمود: خداوند هيچ پيامبری را نفرستاده، مگر اينکه گوسـفند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 چرانيده است.

 يارانش گفتند: شما هم؟

مکه را در برابر چنـد قيـراط فرمود: بلی من گوسفندان مردم  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 می چرانيدم.

دینار است و م راد مق دار کم ی  20/8دینار و برخی گفته اند  24/8ش: قیراط، نیم دانگ و برخی گفته اند 
 پول است.

 

مِنْ خَير مَعَاشِ النَّـاسِ رَجُـلٌ »  قال:وعنه عَنْ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنه  -116

کُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً ، طـارَ عَلَيْـهِ يَبْتَغِـی  ه،يَطيرُ عَلى مَتنِ ه،نَانَ فَرسِهِ فی سَبِيلِ اللَّمُمْسِکٌ عِ

أَوْ بَطنِ وادٍ مِن هَـذِهِ  ف،أَوْ رَجُلٌ فی غُنَيمَةٍ فی رَأْسِ شَعَفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّعَ ه،أَو المَوْتَ مظَانَّ ل،الْقَت

 «قِيم الصَّالةَ ويُؤتی الزَّکاةَ ، ويَعْبُد رَبَّهُ حتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ ليَسَ مِنَ النَّاسِ إاِلَّ فـی خَيْـرٍ األَوديَةِ ، يُ

 م.رواه مسل
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -116

فرمود: از نمونهء بهتـرين وسـائل کسـب بـرای مـردم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

که زمام اسب خود را در راه خدا گرفته و هر وقت که صدای جنگ را بشنود، خود را بر مرديست 

پشت اسبش انداخته، کشتن يا مرگ را در جايهائيکه گمانش می رود، می طلبد. يا مرديست با 

بر پـا  راگوسفندانی چند، بر قلهء کوهی از اين قله ها، يا در ميان دره ای از اين دره ها، که نماز 



 396 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

ه و زکات را می دهد، و تا دميکه مرگش در رسد خدايش را عبادت و پرستش مـی کنـد و داشت

 بکاری از کارهای مردم کاری ندارد، جز در امور خير.

 

فضيلت آميزش با مردم و حاضر شدن در نمازها و گرد باب  -71

همآيی های شان و حضور در محضرگاههای خير و مجالس علم و ذکر با 

و برابری و همياری با نيازمندان  حضور در جنازه هاار و آنان و عيادت بيم

شان و رهنمائی جاهل آنان و مصالح ديگر شان برای آنکه توانائی امر به 

معروف و نهی از منکر را دارد، در حاليکه خود را از آزار ديگران باز داشته و 

 بر رنج و آزار صبر و شکيبائی کند
 

على الوَجْهِ الذی ذَکَرْتُهُ هو المختار الذی کان عليه رسـول اللَّـه اعْلم أَن االخْتِالط بالنَّاسِ 

وَمَـنْ  ن،وکذلک الخُلفاءُ الرَّاشدو م،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وسائِرُ األَنبياءِ صلواتُ اللَّهِ وسالمُه عليه

وهـو مَـذْهَبُ أَکْثَـرِ  م،يـارِهومَنْ بَعدَهُم من عُلَمَاءِ المسلمينَ وأَخْ ن،بعدهُم من الصَّحَابةِ والتَّابعي

قال تعالى  ن.وأَکْثَرُ الفُقَهَاءِ رضی اللَّه عنهم أَجمعي د،وَبِهِ قَالَ الشَّافعیُّ وأَحْمَ م،التَّابعينَ ومَنْ بعدَهُ

 [ واآليات فی معنى ما ذکرته کثيرة معلومة . 2] المائدة : } وتَعاونُوا عَلى البِرِ والتَّقْوَِِى {  : 
 

رسـول آميزش و اختالط با مردم بنحويکه ذکر نمودم روش و کار بهتريست کـه  بدانکه

بر آن بوده اند، همچنانکه خلفای راشدين و اصحابی که بعد از ايشـان  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

بودند و تابعين، و علماء و برگزيدگانيکه بعد از ايشان بودند، همه وهمه بر اين طريق بوده اند و 

اکثريت تابعين و کسانيست که بعد از ايشان بوده اند. شافعی و احمد و ديگر فقهاء اين مذهب 

و با يکـديگر بـر نيکوکـاری و پرهيزگـاری مـدد هم اين نظريه را داده اند. خداوند می فرمايد: 

 2نمائيد. مائده: 

 و آيات وارده در اين مورد بسيار زياد و معلوم است.

 

 با مؤمنان در مورد توضع و فروتنیباب  -76
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 265الشعراء: وَاخِْفضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبََعکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{  قال اهلل تعالی: }

 و قال تعالی: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَْرتَدَّ مِنکُمْ عَن دِينِِه فََسوْفَ يَأِْتی اللُّه بِقَوٍْم يُحِبُُّهمْ 

 54المائدة:  ى الْمُؤِْمنِينَ أَعِزَّةٍ عََلى الْکَافِرِينَ{وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَ 

وا و قال تعالی: } يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنَثى وَجَعَلْنَاُکمْ ُشعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ 

 63الحجرات:  إِنَّ أَْکرَمَکُْم عِندَ اللَّهِ َأتَْقاکُمْ{

 32النجم:  الی: }فَلَا تَُزکُّوا أَنفُسَکُْم ُهوَ أَعَْلمُ بِمَنِ اتَّقَى{و قال تع

و قال تعالی: } وَنَادَى أَصْحَابُ األَعْرَاِف رِجَاالً َيعْرُِفونَُهمْ بِسِيمَاُهْم قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنکُْم 

سَمُْتمْ الَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحَْمةٍ ادُْخلُوْا الْجَنََّة اَل { أَهَـؤُالء الَِّذينَ أَق48ْجَمْعُکُْم وَمَا کُنتُْم َتسْتَکْبِرُونَ}

 49 – 48األعراف: { 49خَوْفٌ عَلَيْکُمْ َوالَ أَنُتمْ َتحْزَُنونَ}
 

و بازوی خويش را بر آنانکه از تو پيروی کردند )از مسلمانان( پهن  خداوند می فرمايد:

 265کن. شعراء: 

که از شما از دين خود برگردد، پس خداوند گروهی را خواهد و ميفرمايد: ای مؤمنان هر 

متواضع اند در برابر مؤمنان و  آورد که آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست می دارند،

 54درشت خوی اند بر کافران. مائده: 

و ميفرمايد: ای مردم شما را آفريديم از يک مرد و يک زن و شما را جماعت ها و قبيله 

ساختيم تا يکديگر را بشناسيد و گراميترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست.  ها

 63حجرات: 

و ميفرمايد: پس خويشتن را ستايش منمائيد و خداوند به آنانکه پرهيزگاری کردند،  

 32داناتر است. نجم: 

ء شان و ميفرمايد: و اهل اعراف ندا نمودند مردمی را که می شناسند، آنان را به قيافه

ی کرديد. آيا اين جماعه آنانند که شما سرکشی م که هآنگويند: کفايت نکرد جمعيت شما گ

را، گفته شد درآييد به بهشت  خود رحمت هر گز به آنان نرساند خداوند سوگند می خورديد که

  49 – 48بر شما هيچ ترس نيست، و نه شما اندوهگين شويد. اعراف: 
 

لَّ قال:ارٍ رضی اللَّه عنه وعن عِيَاضِ بنِ حِمَ -112 »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 م.رواه مسل «وال يَبغِیَ أَحَدٌ على أَحَدٍ  د،إِن اللَّه أَوحَى إِلیَّ أَنْ تَواضَعُوا حتى ال يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلى أَح
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 روايت شده است که: اهلل عنه یرضاز عياض بن حمار  -112

فرمود: خداوند بر مـن وحـی فرسـتاد کـه بـا همـديگر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فروتنی کنيد، تا کسی بر ديگری فخر نفروشد و يکی بر ديگری سرکشی نکند.

تواضع آنست که چون شخص از خانه اش برآید ه ر مس لمانی را  ست:گفته ا اهلل عنه یرضش: امام حسن 
 که ببیند تصور کند که از وی بزرگتر است.

بو یزید گوید: تا وقتی که انسان تصور کند که مردم بدتر از اویند، متکبر می باشد. برخی را عقیده ب ر ای ن ا
 و ضد آن تکبر است. بودهاست که تواضع شکسته نفسی 

انکسار و شکسته نفسی است و آن کسی را می خواهد که تواض ع و فروتن ی در  ،تواضع گفته است:قرطبی 
ن ذات احدیت است. و کسی را می خواهید که خداوند به تواضع ب رای ش ان ام ر نم وده برابرش صورت گیرد که آ

 است، مثل پیامبر و رهبر و حاکم و عالم و پدر.

و اینگونه تواضع الزم و ستوده است که خداوند مقام متواضع را در چنین مواردی در دنیا و آخرت ب اال م ی 
 برد.

ر آن این است که نیکو و پسندیده اس ت، هرگ اه ب رای خ دا انج ام و اما تواضع در برابر سائر مردم، اصل د
 شود، و اما تواضع برای ستمگران و ثروتمندان و دنیا داران ذلتی است که پایانی ندارد.

 آنکه بواسطهء ثروت، ثروتمندی در برابرش فروتنی کند، دو سوم دینش می رود. حدیث آمده است: و در
 

لَّم قـال: وعَنْ أبی هريرة رضی ال -113 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ مـا » لَّه عنه أَن رسول اللَّه صـَ

رواه  «ومَا تَوَاضَعَ أَحَـدٌ للَّـهِ إِالَّ رَفَعَـهُ اللَّـهُ  ا،وما زاد اللَّه عَبداً بِعَفوٍ إِالَّ عِزّ ل،نَقَصَتْ صَدقَةٌ من ما

 مسلم.
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -113

نقصان نکرده، و هيچ  چ صدقهء مال را مواجه بهفرمود: هياهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل ص

بنده ای را عفو و گذشت جز عزت نيفزوده، و هيچ کسی برای خدا فروتنی نکـرده، مگـر اينکـه 

 خداوند او را برتری داده است.

دد یا آنک ه در آخ رت ش: صدقه مال را کم نکند، آنکه در دنیا بر آن برکت نهاده شده و ضرر از آن دفع گر
 ثواب آن چند برابر شود.
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لّى  قال:وعن أَنس رضی اللَّه عنه أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبيانٍ فَسَلَّم عَلَيْهِم و -114 کان النَّبِـیُّ صـَ

 ه.متفقٌ علي ه.اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَفْعَلُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -114

ايـن  اهلل عليه وسـلم یپيامبر صلو بر آنها سالم نموده و گفت: او از کنار اطفالی گذشته 

 کار را انجام ميدادند.
 

لَّ قال:وعنه  -115 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  م،إِنْ کَانَتِ األَمَةُ مِن إِمَاءِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النبیِّ صـَ

 ی.رواه البخار ت.فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيثُ شَاءَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یرض از انس -115

آنقدر مهربان بود که کنيزی از کنيزان مدينه توانائی داشـت،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 را گرفته و به هر جائی که می خواست، ببرد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلکه دست 
 

لّى اهللُ  ما ا:سُتلَتْ عَائِشَةُ رضیَ اللَّه عنه قال:وعن األسوَد بنِ يَزيدَ  -111 کانَ النَّبِـیُّ صـَ

خِدمَةِ أَهلِه فإِذا حَضَرَتِ الصَّالة  ی:کان يَکُون فی مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعن ت:قال ه؟عَلَيْهِ وسَلَّم يَصنعُ فی بَيْتِ

 ی.رواه البخار ، خَرَجَ إِلى الصَّالةِ ،
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز اسود بن يزيد  -111

در خانه اش چه مـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسؤال کردم که  هلل عنهاا یعائشه رضاز 

 کرد؟

گفت: ايشان به کار خانهء خويش مشغول بودند و چون هنگام نماز می رسـيد، بـه نمـاز 

 برمی آمدند.
 

 انْتَهَيْتُ إِلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ قال:وعن أبی رِفَاعَةَ تَميم بن أُسَيدٍ رضی اللَّه عنه  -117

 ه؟رجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عن دِينِهِ ال يَدری مَا دِينُـ ه،يا رسولَ اللَّ ت:فقل ب.عَلَيْهِ وسَلَّم وهو يَخْطُ

فَقَعَـدَ  ی،فَأَقْبَلَ عَلیَّ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وتَرکَ خُطْبتهُ حتى انتَهَى إِلیَّ، فَأُتى بِکُرسـِ 

 م.رواه مسل ا.فأَتمَّ آخِرَهَ ه،ثم أَتَى خُطْبَتَ ه،عَلِّمُنی مِمَّا عَلَّمَه اللَّوجَعَلَ يُ ه،عَلَي
 



 411 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو رفاعه تميم بن اسيد  -117

رسول رسيدم در حاليکه خطبه می خواندند و گفتم: يا  اهلل عليه وسلم یصلخدا پيامبر به 

 غريبی آمده از دين خود می پرسد، که دينش چيست؟ مرد اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

چهارپايـه خطبه را ترک نموده بطرفم آمد تا بمن رسيد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بر آن نشست و مـرا از آنچـه خـدا بـرايش  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلای برايش آوردند و 

 اده و به آخر رساند.تعليم داده بود، آموزش داد. و سپس خطبه اش را ادامه د
 

وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کان إِذَا أَکَـلَ طَعَامـاً  -118

واَل يَدَعْها  ا،فَلْيُمِطْ عَنْها األَذى ، ولْيأْکُلْه م،إِذَا سَقطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِکُ»  قال:و قال:لَعِقَ أَصابِعه الثالثَ 

 م.رواه مسل «فَإِنَّکُمْ ال تدْرُونَ فی أَیِّ طَعامِکُمُ البَرکَةُ»  قال:وَأَمَر أَنْ تُسْلَتَ القَصْعَةُ  «يْطَانِ للشَّ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -118

( انگشت خـود را مکيـده و 3ان می خوردند، سه )ن اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون 

خورد و برای شاک را از آن دور ساخته و بيکی از شما افتاد، بايد که خامی فرموده: هرگاه لقمهء 

شيطان نگذارد. و امر نمود که کاسه صاف شود. فرمود: چون شما نمی دانيد که در کدام قسمت 

 طعام شما برکت است.

 یگرش به طعام آلوده می شود.ش: چرا سه انگشتش را مکید برای آنکه چون بیشتر از دو انگشت د

که طعام چسبیده ب ه انگش تان لیبی گوید: شاید برای عدهء متمدن نما این کار خوش آیند نباشد، در حاخطا
جزء همان طعامی است که خورده است و هرگاه کل طعام را پلید نمی شمارد این جزء را نیز بای د پلی د نش مارد، در 

 حالیکه شخص انگشتش را به دهن داخل می کندو آن را بد هم نمی شمارد.

 آن را انجام داده اند. اهلل علیه وسلم یصلو مهمترین دلیل برای استحسان این امر آنست که رسول خدا 
 

ما بعثَ اللَّـهُ »  قال:عن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عن -119

رواهُ  «عَمْ کُنْتُ أَرْعَاهَا على قَرارِيطَ ألَهْلِ مَکَّـةَ نَ»  قال:ف ت؟وَأَنْ ه:قالَ أَصحاب «نَبِيّاً إِالَّ رعى الغنَمَ 

 ی.البخار
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -119
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فرمود: خداوند هيچ پيامبری را نفرستاده، مگر اينکه گوسـفند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 چرانيده است. 

 يارانش گفتند: شما هم؟

 ی از مردم مکه را در برابر چند قيراط می چرانيدم.فرمود: بلی من گوسفندان
 

وَلَـوْ  ت.لَوْ دُعِيتُ إِلى کُـراعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لقبلـ قال:وعنهُ عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -161

 ی.رواهُ البخار «أُهْدى إِلیَّ ذِراعٌ أَو کُراعٌ لَقَبِلْتُ 
 

 ند که:ک یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -161

فرمود: اگر به پاچهء گوسفندی يا بـه بـازويی دعـوت شـوم،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 حتماً دعوت را اجابت می کنم و اگر بمن بازوی يا پاچه ای هديه دهند آنرا می پذيرم.
 

بَاءُ کَانَتْ نَاقَةُ رَسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أَنسٍ رضی اللَّهُ عنه  -166 م العَضـْ

فَشَقَّ ذلک عَلى المُسْلمِينَ حَتَّـى  ا،فَسبقَه ه،فَجَاءَ أَعْرابیٌّ عَلى قَعُودٍ ل ق،الَ تُسبَقُ، أو ال تکَادُ تُسْبَ

 «عَهُحَقٌّ عَلى اللَّهِ أَنْ الَ يَرْتَفِعَ شَیء مِـنَ الـدُّنْيَا إِالَّ وَضـَ » عَرفَهُ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ:

 رواهُ البخاری.
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضانس  -166

که عضباء نام داشت، سبقت برده نمی شد، يا اينکـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز ناقهء 

به آسانی بر وی سبقت صورت نمی گرفت. باديه نشينی بـا شـتر سـواری آمـده از آن پيشـی 

هـم آن را فهميدنـد.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلويکه بنح ،اين امر بر مسلمين گران آمد، گرفت

خدا حق است که هيچ چيزی در دنيا گردن فراز نشود، مگر اينکـه خـوارش سپس فرمودند: بر 

 نمايد.

 

 کبر و خويشتن بينی واز خود راضی بودن باب تحريم -72
 

ريعت ش تکبر و خود بزرگ بينی بر خلق گناه است، اگر در آن استخفاف و سبک شمردن

نباشد، ور نه چنانچه پيامبر زمامدار و يا عالمی را بواسطهء علمش خوار و حقير شمارد، کافر می 
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 شود. اين سخن را مظهری گفته است.

کبر عبارت است از اينکه شخص ديگری را خوار و حقير شمارد. کبر بر خدا بنحوی که 

 مر خدا را انجام نداده يا منهياته ااطاعتش را نکرده و امرش را نپذيرد، کفر است. پس از آنک

 خدا را مرتکب شود، از روی استخفاف به خداوند تعالی بدون شک، کافر می گردد.

 و اما کسی که از روی بی خبری و غفلت يا غلبهء شهوت آن را فرو گذارد، گنهگار است.
 

رِيدُونَ عُلُوّاً ِفی الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً تِلَْک الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُ قال اهلل تعالی: }

 83القصص:  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ{

 37اإلسراء:  َوالَ َتْمشِ فِی األَْرضِ مَرَحاً{ و قال تعالی: }

بُّ کُلَّ وَلَا تَُصعِّرْ خَدََّک لِلنَّاسِ وَلَا تَْمشِ فِی الْأَرْضِ َمرَحاً ِإنَّ اللَّهَ لَا يُحِ  و قال تعالی: }

 68لقمان:  مُخْتَالٍ فَخُورٍ{

إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيَْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ  و قال تعالی: }

 71 القصص: لَا ُيِحبُّ الَْفرِحِينَ{ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُء بِالُْعصْبَِة أُولِی الْقُوَّةِ إِْذ قَالَ لَُه قَوُْمهُ لَا تَفْرَْح إِنَّ اللَّهَ 

فَخََسفْنَا بِهِ وَِبدَارِِه الْأَرَْض َفمَا کَاَن لَُه مِن فَِتةٍ يَنُصرُونَُه مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَ } الی قوله تعالی:

 86القصص:  مِنَ المُنتَصِرِينَ{
 

انکه می طلبند، تکبر در اين سرای بازپسين را مقرر می کنيم، برای آن خداوند می فرمايد:

 83زمين و نه فساد را و حسن عاقبت برای پرهيزگاران است. قصص:

 37يد. إسراء: وو می فرمايد: و در زمين خرامان مر

و ميفرمايد: و روی خود را از طرف مردم مگردان و در زمين خرامان راه مرو، هر آيينه 

 68خدا هر نازندهء خود ستاينده را دوست ندارد. لقمان: 

و ميفرمايد: و قارون از قوم موسی بود، پس بر آنان تعدی کرد و او را عطا کرده بوديم از 

 ،گنجها آنقدر که کليدهای او گرانی می کرد، گروه صاحب توانائی را و چون گفت به او قومش

   ڳ   ڳچ تا فرمودهء خداوند:  715د شوند گان را. قصص: شاد مشو چون خدا دوست نمی دارد شا

 18القصص:  چ    ڱ  ڳ
 

ال »  قـال:عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه،وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعُودٍ رضیَ اللَّهُ عن -162

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِـبُّ أَنْ يَکُـونَ ثَوْبُـه  ل:فقال رَجُ «يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ کَانَ فی قَلْبِهِ مثْقَالُ ذَرَّةٍ مَنْ کِبرٍ 
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رواه  «إِنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ الکِبْـرُ بَطَـرُ الحَـقِّ وغَمْـطُ النَّـاسِ »  قال: علهُ حسناون ا،حسن

 م.مسل
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مسعود  -162

آنکه در دلش به اندازهء ذره کبر باشد، به بهشت  فرمود: اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 داخل نمی شود. 

 کسی گفت: شخصی دوست می دارد که جامه اش و کفشش نيکو باشد!

فرمود: خداوند زيبا است و زيبائی را دوست می دارد. کبر سرکشی در برابر حق و حقير 

 شمردن مردم است.

       

لّى اهللُ عَلَيْـ -163 هِ وعنْ سلمةَ بنِ األَکْوع رضی اللَّه عنه أَن رجُالً أَکَل عِنْدَ رسولِ اللَّه صـَ

قال:  ر.مَا مَنَعَهُ إِالَّ الکبْ« ال اسْتَطَعْتَ »  قال: ع،الَ أَسْتَطِي قال: «کُلْ بِيَمِينِکَ »  قال:وسَلَّم بشِمالِهِ ف

 م.رواه مسل ه.فما رَفَعها إِلى فِي
 

 روايت کرده که: اهلل عنه یرضسلمه بن اکوع  -163

پ خويش نان می خورد، بدست چ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی در حضور 

فرمود: بدست راست بخور، او گفت: نمی توانم، چيزی جز کبر او  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

را به گفتن اين سخن وادار نکرد. راوی گفت که بعد از آن، آنمرد ديگر نتوانست دست راست 

 خود را به دهان خويش باال کند.
 

لَّم  قال:نه وعن حَارثَةَ بنِ وهْبٍ رضی اللَّه ع -164 سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

وتقـدَّم شـرحُه فـی بـاب  ه.متفقٌ علي «: کُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَکْبِرٍ  ر؟أَالَ أُخْبِرُکُمْ بِأَهْلِ النَّا» ل:يقو

    ن.ضَعفَةِ المسلمي
 

 روايت کرده که: اهلل عنه یرضحارثه بن وهب  -164

شنيدم که فرمود: آيا شما را از جهنميان با خبر  اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهللاز 

 ؟ هر خشن، آزمند متکبر است.نسازم
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لَّم  ه،وعن أبی سعيدٍ الخُدریِّ رضیَ اللَّهُ عن -165 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ »  قـال:عن النبیِّ صـَ

عَفاءُ النَّـاسِ  ن،نَ والمُتَکَبِّرُوفیَّ الجَبَّارُو ر:فقالت النَّا ر،احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّا وقالَتِ الجنَّةُ : فـیَّ ضـُ

أُعَـذِّبُ  ی،أَرْحَمُ بِکِ مَنْ أَشَاءُ وإِنَّکِ النَّارُ عذَاب ی،إِنَّکِ الجَنَّةُ رَحْمَت ا:فَقَضَى اللَّه بيْنَهُمَ م.ومَسَاکِينُهُ

 .مرواهُ مسل« ولِکِلَيْکُما علیَّ مِلْؤُها  ء،بِکِ مَنْ أَشَا
 

روايت نموده که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضابو سعيد الخدری  -165

 فرمود:

 بهشت و جهنم با هم احتجاج کردند. 

 و مستکبران است. نجهنم گفت: در من ستمگارا

 بهشت گفت: در من مردم ضعيف و مسکين است.

لهء تو کسيرا که خداوند در ميان شان حکم نمود که: تو بهشتی رحمت منی! بوسي

بخواهم، مورد رحمت خويش قرار می دهم و تو جهنمی، عذاب منی! بوسيلهء تو کسيرا که 

 بخواهم عذاب می کنم و بر من حق است که هر دوی شما را پر سازم.
 

ال يَنْظُـرُ »  وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: -161

 ه.متفقٌ علي «لَّه يَوْم القِيامةِ إِلى مَنْ جَرَّ إِزارَه بَطَراً ال
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -161

فرمود: خداوند در روز قيامـت نظـر نمـی کنـد، بسـوی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 خود را از روی کبر و غرور به زمين بکشاند.کسيکه ازار 

است که از روی کبر باشد، ورنه کسی را که بدون کبر داشتن ازار رها ش ده و ت ا زی ر ش: نهی در صورتی 
 شتالنگ )قوزک پایش( باشد، گناهی نیست.

و احادیث مطلقی که آمده در مورد این که آنچه از شتالنگ به زیر است در جهنم و آت ش اس ت، حم ل در 
 می گردد و مصنف آن را در شرح مسلم آورده است. صورتی می شود که برای تکبر باشد، زیرا مطلق بر مقید حمل

 

ثَالثةٌ الَ يُکَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ القِيامَـةِ »  م:قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -167

تَکْبِرٌ ب،اومَلِکٌ کَـذَّ ن،شَيْخٌ زا م:وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِي م،وَالَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ م،، وَال يُزَکِّيهِ رواهُ  «وعائـلٌ مُسـْ

 م.مسل
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 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -167

فرمود: سه کس اند که خداونـد در روز قيامـت بـا آنهـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ، پاک شان ننموده و به آنها ننگرد.سخن نگويد

 .پير زنا کار و پادشاه دروغگو و فقير خودخواه و متکبر
 

 ی،العِـزُّ إِزار ل:قال اللَّه عـزَّ وجـ»  م:قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعنه  -168

 م.رواه مسل« فَمَنْ يُنَازعُنی فی واحدٍ منهُما فقدْ عذَّبتُه  ی،والکِبْرياءُ رِدَائِ
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -168

فرمود: خداوند عزوجل فرمـود: عـزت ازار مـن اسـت و  يه وسلم اهلل عل یرسول اهلل صل

کبريا رداء )چادر( من، کسی که با من در يکی از اين دو دعوی و کشمکش کند، او را به عـذاب 

 خويش گرفتار می سازم.
 

لَّةٍ تُعْجِبُـه بيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِی فی حُ»  قال:وعنْه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -169

فهو يَتَجَلْجَلُ فی األَرْضِ إلى يوْمِ القِيامةِ  ه،إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِ ه،يَخْتَالُ فی مَشْيَتِ ه،مرَجِّلٌ رأسَ ه،نفْسُ

 ه.متفقٌ علي «

روايت مـی کنـد کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز اهلل عنه  یابو هريره رض  -169

 فرمود:

جامهء زيبا راه می رفت، در حاليکه از خودش خوشش ميآمد و مـوی  در اثنائيکه مردی با

سرش را شانه کرده بود و در رفتار خود کبر می نمود، خداوند ناگهان او را به زمين فرو برد و او 

 تا روز قيامت در زمين فرو می رود.
 

لَّقال رسُولُ اللِّه صَلّ قال:وعن سَلَمَة بنِ األَکْوع رضیَ اللَّه عنه  -121 »  م:ى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 قـال:رواهُ الترمذی و «فَيُصِيبُهُ ما أَصابَهمْ  ن،ال يزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنفْسِهِ حَتَّى يُکْتَبَ فی الجَبَّاري

 ن.حديث حس
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سلمه بن اکوع  -121
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يشتن بينی می کند، تـا اينکـه در فرمود: همواره بنده خو اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 زمرهء ستمگران بشمار رفته و به عذابی که به آنها رسيده، گرفتار می شود.

 

 اخالق نيکو و پسنديدهباب  -73
 

 4القلم:  وَإِنَّکَ لَعَلى ُخلُقٍ عَظِيم{ قال اهلل تعالی: }

 634آل عمران:  {وَالْکَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِو قال تعالی: }
 

 4خداوند می فرمايد: و هر آئينه تا با اخالق بزرگ آراسته ای. ن: 

 634و می فرمايد: و فرو خورندگان خشم و عفو کنندگان تقصير از مردمان. آل عمران: 
 

اسِ کانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَحْسنَ النَّـ قال:وعن أَنسٍ رضیَ اللَّه عنه  -126

 ه.متفقٌ علي ا.خُلق
 

 :شده که گفتاهلل عنه روايت  یاز انس رض -126

 بود. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبهترين مردم از ديدگاه اخالق، 
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وعنه  -122 ولِ اللَّـهِ صـَ مَا مَسِسْتُ دِيباجاً والَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ کَفِّ رسـُ

وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّـهِ  م،مَمْتُ رائحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِن رَسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّوَالَ شَ م،وسَلَّ

 لشیءٍ وال لِمَ فَعَلْتَهُ؟  ه:وَال قالَ لِشَیْءٍ فَعلْتُ ف،أُ ط:فَما قالَ لی قَ ن،صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عشْرَ سِني

 ه.متفقٌ علي ا؟عَلْتَ کَذأَالَ فَ ه:افعَلْ لَمْ
 

 :شده که گفتاهلل عنه روايت  یاز انس رض -122

اهلل عليه  یرسول اهلل صلهيچ ابريشم نازک و درشت را احساس نکردم، که از کف دست 

اهلل عليـه  یرسول اهلل صـلنرمتر باشد، و هيچ بوئی را هرگز استشمام نکردم که از بوی  وسلم 

را نمودم و هرگز بـرايم نـه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسال خدمت  بهتر باشد. همانا ده وسلم 

اف گفت و نه هم برای کاری که انجام دادم، بمن گفت: چرا اينکار را انجام دادی؟ وبرای کاری 

 که انجام ندادم به من گفت که چرا چنين نکردی؟
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رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  أَهْدَيْتُ قال:وعن الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ رضیَ اللَّهُ عنه  -123

متفـقٌ  «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْکَ إِالَّ ألَنَّـا حُـرُمٌ »  قال:فلمّا رأَى مَا فی وَجْهی  ی،فَرَدُّهُ عل ا،حِمَاراً وَحْشِي

 ه.علي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز صعب بن جثامه  -123

بعنوان هديه آوردم، ولی آن را بمن باز  اهلل عليه وسلم  یصل رسول اهللگورخری را برای 

و چون دگرگونی  رنگ و چهره ام را ديدند، فرمودند: ما آن را به علت ديگری جز اينکه  ،گرداند

 احرام داريم، رد ننموده ايم.
 

لّى اهللُ قال:وعن النَّوَّاسِ بنِ سمعانَ رضی اللَّه عنه  -124 ولَ اللَّـهِ صـَ  عَلَيْـهِ سأَلتُ رسـُ

کَ، واإلِثالبِرُّ حُسنُ الخُلُقِ» :لَّم عنِ البِرِّ واإلِثمِ فقالَوسَ ، وکَرِهْـتَ أَنْ يَطَّلـعَ مُ: ما حاکَ فی نَفْسـِ

 م.رواهُ مسل «عَلَيْهِ النَّاسُ 
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضنواس بن سمعان   -124

 یآنحضـرت صـلکی و گناه پرسش نمودم. در بارهء ني اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

فرمود: نيکوکاری اخالق نيکو است، و گناه آنست که در دلت نقش بندد و زشـت  اهلل عليه وسلم

 پنداری که مردم بر آن اطالع يابند.
 

لّى  قال:وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضی اللَّه عنهما  -125 لم يکن رسولُ اللَّه صـَ

 متفقٌ عليه. «إِنَّ مِن خِيارِکُم أَحْسَنَکُم أَخْالقاً »  ل:وکانَ يَقُو ا.لَّم فَاحِشاً وال مُتَفَحِّشاهللُ عَلَيْهِ وسَ
 

 هما گفت که:اهلل عن یرضعبد اهلل بن عمرو بن العاص  -125

بدگفتار و بدکردار نبودند و ميفرمـود: از جملـهء بهتـرين  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 اخالق شان نيکوتر است. شما کسانی اند که
 

یءٍ »  قال:أَن النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ه:وعن أبی الدرداءِ رضی اللَّه عن -121 ما من شـَ

رواه  «وإِنَّ اللَّـه يُـبغِضُ الفَـاحِشَ البَـذِیِّ  ق.أَثْقَلُ فی ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامة من حُسْنِ الخُلُ

 ح.ن صحيحديث حس قال:الترمذی و
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روايت نمـوده کـه فرمـود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضابو الدرداء  -121

هيچ چيزی در روز قيامت  در ترازوی بندهء مؤمن سـنگينتر از اخـالق نيکـو نيسـت، و خداونـد 

 زشت می دارد بدکردار بدگفتار را.
 

اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ أَکثرِ  سُتِلَ رسولُ قال:وعن أبی هُريرة رضیَ اللَّه عنه  -127

وَسُتِلَ عن أَکثرِ مَـا يُـدْخِلُ النَّـاسَ النَّـارَ تَقْوى اللَّهِ وَحُسنُ الخُلُق »  قال: ة؟مَا يُدْخلُ النَّاس الجَنَّ

 ح.حديث حسن صحي قال:رواه الترمذی و « .الفَمُ وَالفَرْجُ » فَقَالَ: 
 

 که: گفتهلل عنه ا یابو هريره رض -127

از آنچه که بيشتر مردم را به بهشت داخل مـی سـازد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

پرسيده شد. فرمود: تقوای خدا و اخالق نيکو، و سؤال شد از آنچه که بيشتر مردم را بـه جهـنم 

 وارد می سازد. فرمود: دهن و شرمگاه.
 

نُهُم »  م: عَلَيْهِ وسَلَّقال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ قال:وعنه  -128 أَکْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانـاً أَحسـَ

 ح.حديث حسن صحي قال:.رواه الترمذی و «وخيارُکُم خِيَارُکُمْ لِنِسَائِهمْ  ا،خُلُق
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -128

انداری نيکو اخالقتـر فرمود: کاملترين مؤمنان از نظر ايم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 شان است و بهترين شما بهترين شما برای زنهای خويش اند.
 

» : لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولقالت سمعت رسولَ اللَّه صَ ا،وعن عائشةَ رضیَ اللَّه عنه -129

 د.رواه أبو داو «إِنَّ الُمؤْمِنَ لَيُدْرکُ بِحُسنِ خُلُقِه درَجةَ الصائمِ القَائمِ 
 

 روايت نموده که: اهلل عنها یعائشه رض -129

مسلمان با اخالق نيکويش مقام شنيدم که می فرمود:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 روزه دار بر پا دارندهء نماز را در می يابد.
 

لَّ قال:وعن أبی أُمَامَة الباهِلیِّ رضی اللَّه عنه  -131 »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وَببيتٍ فی وَسَطِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَکَ  ا،وَإِنْ کَانَ مُحِقّ ء.أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ فی ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَکَ المِرا
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رواه أبـو داود  ح،حديث صـحي« وَببيتٍ فی أعلى الجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ  ا،وإِن کَانَ مازِح ب،الکَذِ

 ح.بإِسناد صحي
 

 روايت نموده که: اهلل عنه یرضو امامه باهلی اب -131

می فرمود: من ضامنم بخانه ای در طبقات پايين بهشت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

برای کسيکه خصومت و دعوی را ترک کند، هرچند که حق بجانـب هـم باشـد و بخانـه ای در 

باشد و به خانـه ای در  وسط بهشت برای کسيکه دروغ را ترک کند، هر چند که برای مزاح هم

 باالترين طبقات بهشت برای کسيکه اخالقش نيکو باشد.
 

إِن مِنْ أَحَـبِّکُم »  قال:وعن جابر رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -136

أَبَغَضَکُم إِلیَّ وَأَبْعَـدکُم مِنِّـی يـومَ  وإِنَّ ا.وَأَقْرَبِکُمْ مِنِّی مَجلساً يَومَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَکُم أَخالق ی،إِل

دِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُـونَ  يـا رسـول اللَّـه قَـدْ عَلِمْنَـا الثَرْثَـارُونَ  ا:قـالو «الْقِيامةِ ، الثَّرْثَارُونَ والمُتَشـَ

 ن.يث حسحد قال:رواه الترمذی و «المُتَکَبِّروُنَ »  قال: ن؟فَمَا المُتَفيْهِقُو ن،وَالمُتَشَدِّقُو
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جابر  -136

فرمود: همانا از محبـوبترين و نزديکتـرين شـما از نظـر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مجلس  بمن در روز قيامت کسی است که خوش اخالقتـرين شـما اسـت، و از مبغوضـترين و 

 يهقون است.دورترين شما در روز قيامت از من ثرثارون و متشدقون و متف

ثرثارون و متشـدقان را دانسـتيم، متفيهقـون  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 کيست؟

 فرمود: متکبرين.

 ش: ثرثار: آنست که از روی تکلف زیاد سخن زند.

دادن به سخنش پ ر  متشدق: آنست که با سخنش بر مردم گردن فرازی نموده و برای اظهار فصاحت و قدر
 صحبت نماید.

    متفیهق: آنست که دهنش را به سخن پرکرده و از روی کبر و خود بزرگ بینی زیاد صحبت نماید.

 

 حلم و بردباری و تأنی کردن و نرمش نمودنباب  -74
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آل   {634قال اهلل تعالی: }وَالْکَاِظمِينَ الْغَيَْظ وَالْعَافِينَ َعنِ النَّاسِ وَاللُّه يُِحبُّ اْلمُحْسِنِينَ}

 634عمران: 

 699األعراف:  خُِذ الْعَْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُرِْف وَأَعِْرضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ و قال تعالی: }

وَلَا تَْستَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَِّتةُ ادْفَعْ بِالَّتِی ِهیَ أَحَْسنُ فَإِذَا الَّذِی بَيْنَکَ  و قال تعالی: }

 {35{ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}34حَمِيمٌ} وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ

 35 – 34فصلت: 

 43الشورى:  وَلَمَن َصبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلَِک لَمِنْ َعزْمِ الْأُمُورِ{ و قال تعالی: }
 

ن تقصير مردم و خداوند خداوند می فرمايد: و فروخورندگان خشم و عفو کنندگا

 634نيکوکاران را دوست می دارد. آل عمران: 

و ميفرمايد: عفو را الزم گير و به کار پسنديده امر نما و از نادانان اعراض کن. اعراف: 

699 

پس  ه،و ميفرمايد: نيکی و بدی برابر نيست و به طريقهء که آن بهتر است، جواب بازد

شده است، به اين  خويشاوند اروی دشمنی است، گويا وی يناگاه آنکس که ميان تو و ميان 

خصلت قرين ساخته نمی شود، مگر آنانکه صبر کردند و قرين ساخته نمی شود به اين خصلت، 

 35 – 34مگر صاحب نصيب بزرگ. فصلت: 

 43و ميفرمايد: و هر که صبر کند و ببخشد اين صفت از کارهای مقصود است. شوری: 
 

جِّ  قال:بَّاسٍ رَضیَ اللَّهُ عَنْهُما وعن ابنِ عَ -132 قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ألَشـَ

 م.رَواهُ مُسل «الحِلْمُ وَاألَنَاة  ه:إِنَّ فيک خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّ» عبْدِ الْقَيْس: 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -132

به اشج عبد القيس گفتند: در تو دو صفت وجود دارد کـه   عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

 خدا آن را دوست می دارد، بردباری و تأنی کردن.
 

إِنَّ اللَّـه »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -133

 ه.علي متفقٌ« رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فی األَمْرِ کُلِّه 
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 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -133

فرمود: همانا خداوند نرم رفتار است و نرم رفتـاری را در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 همه کارها دوست می دارد.
 

وَيُعْطِی على ، للَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَإِنَّ ا» : لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالوعنها أَن النبی صَ -134

 م.رواه مسل «الرِّفق ماال يُعطی عَلى العُنفِ وَما ال يُعْطِی عَلى ما سِوَاهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -134

فرمود: هر آئينه خداوند نرم رفتار بوده و نرمش را دوست می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 که به سخت رفتاری و ديگر کارها نمی دهد.دارد و در برابر نرم رفتاری ثوابی می دهد 
 

 ه،إِنَّ الرِّفقُ ال يَکُونُ فی شـیءٍ إِالَّ زَانَـ»  قال:وعنها أَن النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -135

 م.رواه مسل« وَال يُنْزَعُ مِنْ شَیءٍ إِالَّ شَانَهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -135

فرمود: نرم رفتاری در هيچ چيزی نمی باشد، جز اينکـه آن را  هلل عليه وسلما یپيامبر صل

 زينت می دهد و از هيچ چيزی بدور نمی شود، مگر اينکه آن را زشت می سازد.
 

فَقَـامَ النَّـاسُ إِلَيْـه  د،بَال أَعْرَابیٌّ فی المسـجِ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -131

دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجْالً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبـاً مِـن  م:نبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّفقال ال ه،لِيَقَعُوا فِي

 ی.رواه البخار «فَإِنَّما بُعِثتُم مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ  ء،مَا
 

 نموده گفت:اهلل عنه روايت  یابو هريره رض -131

 اهلل عليـه وسـلم یپيامبر صـلمود، مردم برخاستند تا او را بزنند. در مسجد بول ن اعرابی

فرمود: او را بگذاريد و بر بول او دلوی يا چند دلوی آب بريزيد، زيرا شما برانگيخته شده ايد تـا 

 آسانگير باشيد و برای آن برانگيخته نشده ايد که سختگيری کنيد.
 

 ا.يسِّرُوا وَال تُعَسِّرو»  قال:اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  وعن أَنس رضی اللَّه عنه عن النبی صَلّى -137

 ه.متفقٌ علي «وَبَشِّرُوا وَال تُنَفِّرُوا 
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 روايت نموده که: اهلل عنه یرضانس  -137

فرمود: آسانگيری نموده و سختگيری نکنيد، و به مردم مـژده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 دهيد و آن ها را گريزان مسازيد.

ا نفی مطل ق عس ر و دش واری اس ت، و ای ن معن ای التعسرو به معنای آسانی است و معنای يسرش: 
و هم آنچه در حدیث مسلم آمده ک ه  – ٥1} وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدئینِ مِنْ حَرَجٍ {الحج –فرمودهء الهی است که 

فرمود: همان ا آن را انج ام دادم و ب دلیل آنچ ه در  – 21٥لبقرة} وَالَ تُحَمئلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ {ا  -: چون گفته شد
حدیث آمده که: بعثت بالحنیفیة السمحة السهلة. در حدیث آمده که ایستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی پ س نشس ته 

 )مترجم( 21٥}الَ یُکَلئفُ اللّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا {البقرةکه: 
 

سمعتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال:ه رضی اللَّه عنه وعن جرير بن عبد اللَّ -138

 م.رواه مسل «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرمِ الخيْرَ کُلَّهُ » ل:يقُو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز جرير بن عبد اهلل  -138

نرم رفتـاری محـروم شنيدم که می فرمود: کسيکه از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 ساخته شده باشد، در حقيقت از تمام خير محروم گشته است.
 

لَّ -139 نی م:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أَنَّ رَجُالً قال للنَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ  أَوْصـِ

 .رواه البخاری «ال تَغْضَبْ » : فَرَدَّدَ مِرَاراً، قال «ال تَغْضَبْ » : قال
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضز ابوهريره ا -139

 گفت: مرا توصيه فرما! اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی برای 

اهلل عليـه  یآنحضـرت صـلفرمود: خشم مکن، و چندين بار آنمرد تکرار کرد و در هر بار 

 می فرمود: خشم مکن. وسلم

به انسان دست می ده د، ت ا ب ه خشم و غضب عبارت از فوران خون در قلب است، یا حالتی است که  ش:
گرفتن انتقام اقدام کند، و آن از وساوس شیطانی است که انسان با آن اعت دال ح ال خ ود را از دس ت داده س خن 

 باطل گوید و کار بد کند و قصد کینه و دشمنی و دیگر امور بد را نماید.
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ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن رسول اللَّ ه،وعن أبی يعلَى شدَّاد بن أَوسٍ رضی اللَّه عن -141

نُوا  ء،إِنَّ اللَّه کَتَبَ اإلِحسَان على کُلِّ شَی»  قال: نُوا القِتْلَـةَ وَإِذَا ذَبحْـتُم فَأَحْسـِ فإِذا قَتلـتُم فَأَحسـِ

 .رواه مسلم «م شَفْرتَه وَليُرِحْ ذَبيحَتَهُالذِّبْحة وليُحِدَّ أَحَدُکُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو يعلی شداد بن اوس  -141

فرمود: هر آئينه خداوند احسان و نيکـی را بـر هـر چيـز  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

واجب نموده است، پس چون کشتيد، نيکو بکشيد و چون حيوانی را ذبـح نموديـد، نيکـو ذبـح 

 کنيد، بايد که يکی از شما تيغ خود را تيز کند و ذبيحهء خود را راحت نمايد.
 

لَّم بَـينَ  ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -146 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ مَا خُيِّر رسول اللَّه صـَ

ومَا انتَقَمَ رسول  ه.فإنْ کانَ إِثماً کَانَ أَبعد النَّاسِ مِنْ ا،مَا لَم يَکُن إِثم ا،أَمْرينِ قَطُّ إِالَّ أَخذَ أَيْسَرَهُمَ

متفـقٌ  فَينتَقِم للَّهِ تعالى . ه،إِالَّ أَن تُنتَهکَ حُرْمَةُ اللَّ ط،م لِنَفْسِهِ فی شَیءٍ قَاللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 عليه.
 

 می گويد: اهلل عنها یعائشه رض -146

ميان دو کار، مگر اينکه آسانتر آن را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهرگز مخير نگرديد 

پيـامبر ناه می بود، دورترين مردم از آن می بود و هرگز نمی بود. اگر گ می گرفت، ماداميکه گناه

برای خود در هيچ چيزی انتقام نگرفت، مگر اينکه حريم خدا پايمال شـده  اهلل عليه وسلم یصل

 باشد و آنگاه برای خدا انتقام می گرفت.

ر نمود. و آن مث ل مخیر نشد در میان دو چیز، مگر اینکه آسانتر آن را اختیا اهلل علیه وسلم یپیامبر صلش: 
آن را اختیار نم وده باش د، ی ا اینکه خداوند او را در میان دو عقوبت در حصهء امت مختار گردانیده باشد و او سبکتر 

برئی ل اینکه کفار و منافقین او را میان جنگ و صلح مخیر نموده باشند و او صلح را برگزیده باشد، و مانند گفت هء ج
اهلل علی ه  یآنحضرت ص لاگر خواسته باشی، دو کوه بزرگ را بر آنها فرود آورم، ولی  که علیه السالم و ملک کوهها

 برای شان طلب عفو نموده و سهلتر را که بقای شان در آن بود، برگزید. وسلم

و هر گاه گناه بودی دورترین مردم از آن بود و در مکروه همچنین بود که آن را مانند معصیت اختی ار نم ی 
 کرد.
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لَّ قال:ن ابن مسعود رضی اللَّه عنه وع -142 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ أاَل »  م:قال رسول اللَّه صـَ

هْلٍ ر؟أَخْبرُکُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّا  .«تَحْرُمُ على کُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لـيِّنٍ سـَ

 ن.حديثٌ حس قال:رواه الترمذی و
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضابن مسعود از  -142

فرمود: آيا شما را با خبر نسازم از کسيکه بر دوزخ حرام  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 است؟ يا اينکه دوزخ بر وی حرام است؟

 بر هر نزديک، آسانگير، نرم رفتارِ نرمخو.

 

 عفو و بخشش و دوری از نادانان باب  -75
 

 699األعراف:  اْلَعفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَْعِرضْ عَنِ الْجَاِهلِينَ{ خُذِ تعالی: } اهلل قال

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاألَْرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِالَّ بِالَْحقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ آلتِيٌَة  قال تعالی: }و   

 85الحجر:  فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الَْجمِيلَ{

النور:  وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ َأن َيغْفَِر اللَُّه لَکُْم وَاللَُّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ{}و قال تعالی:   

22 

 634آل عمران:  وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُِحبُّ الْمُْحسِنِينَ{ و قال تعالی: }  

 43الشورى:  لَمِْن عَزْمِ الْأُمُورِ{ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ِإنَّ ذَِلکَ و قال تعالی: }  
 

خداوند می فرمايد: عفو را پيشه کن و به کارهای پسنديده امر کرده و از جاهالن اعراض 

 699نما. اعراف: 

 85پس در گذر از بی ادبی شان به درگذشتن نيکو. حجر:  و ميفرمايد: 

ريد که خدا شما را بيامرزد؟ و ميفرمايد: و بايد که عفو کنند و درگذرند، آيا دوست نمی دا

 22نور: 

و ميفرمايد: و عفو کنندگان تقصير از مردم و خدا دوست می دارد نيکو کاران را. آل 

 634عمران: 
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 43و ميفرمايد: و هر که صبر کند و ببخشد، اين صفت از کارهای مقصود است. شوری: 
 

هل أَتـى عَلَيْـکَ  م:هللُ عَلَيْهِ وسَلَّوعن عائشة رضی اللَّه عنها أَنها قالت للنبیِّ صَلّى ا -143

وکَان أَشدُّ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يـوْم العقَبَـةِ ،  ک،لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَومِ»  قال: د؟يَوْمٌ کَانَ أَشدَّ مِنْ يوم أُحُ

انْطَلَقْـتُ وَأَنَـا فَ ت،فلَمْ يُجبنِـى إِلـى مـا أَردْ ل،إِذْ عرَضتُِْ نَفسِی على ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ ابنِ عبْدِ کُال

 ی،فَإِذا أَنَا بِسحابَةٍ قَد أَظلَّتن ی،فَرفَعْتُ رأْسِ ب،فلَمْ أَسْتَفِقْ إِالَّ وَأَنا بقرنِ الثَّعالِ ی،مَهْمُومٌ على وَجْهِ

مـا إِنَّ اللَّه تعالى قَد سَمِع قَولَ قومِک لَکَ، وَ قال:فنَادانی ف م،فنَظَرتُ فَإِذا فِيها جِبريلُ عليه السال

فَنَادَانِی ملَکُ الجِبَالِ، فَسلَّمَ عَلـیَّ  وَقد بعثَ إِلَيک ملَکَ الجبالِ لِتأْمُرهُ بما شِتْتَ فِيهم ک،رَدُّوا عَلَي

وقَـدْ بَعَثَنـی رَبِّـی إِلَيْـکَ  ل،وأَنَا مَلَـکُ الجِبـا ک،يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّه قَد سمعَ قَولَ قَومِکَ لَ :ثُمَّ قال

 م:فقال النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ «أَطْبَقْتُ عَلَيهمُ األَخْشَبَيْن  ت:إِنْ شتْ ت:فَمَا شت ک،أَمْرِلِتأْمُرَنی بِ

 همتفقٌ علي «بلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنْ أَصاْلبِهِم منْ يعْبُدُ اللَّه وَحْدَهُ ال يُشْرِکُ بِهِ شَيْتاً » 
 

 وايت شده که:ر اهلل عنها یعائشه رضاز  -143

گفت: آيا بر شما روزی آمده که سـختتر از روز احـد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی به 

 بوده باشد؟

فرمود: هرآئينه از قومت ديدم. زيرا من دعوت خود را به قبيله ای ابن عبد ياليل بن عبـد 

ليکـه غمگـين کالل عرضه نمودم، ولی آنها به آنچه می خواستم پاسخ مثبت ندادند. مـن در حا

در قرن ثعالب هستم. سرم را بـاال و ناگهان بهوش آمدم و ديدم که بودم بطرفی نامعلوم رفتم 

و بدان نگريسته جبريل را در آن ديدم که بمن  هکردم ناگهان ديدم که ابری بر من سايه افگند

شـنيد و  ،آواز داده فرمود: خداوند سخنی را که قومت بتو گفتـه و جـوابی کـه برايـت داده انـد

رد شان مـأمور گردانـی. فرمانروای کوهها را نزدت فرستاده تا هر طوريکه بخواهی وی را در مو

وند سخنی سپس فرمانروای کوهها بر من آواز داده و سالم کرد وگفت: ای محمد! هر آئينه خدا

شنيد و من فرمـانروای کوههـا هسـتم، مـرا پروردگـارت بسـويت  را که قومت برای تو گفت،

 ه تا مرا دستور دهی هر گونه که بخواهی  دو کوه بزرگ مکه را بر سر شان فرود آرم.فرستاد

فرمود: اميدوارم خداوند از نسل شان کسانی را پديد آورد که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 خدای واحد را پرستش نموده و به او چيزی را شريک نياورند.
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وال امْـرأَةً وال  ه،ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم شَيْتاً قَطُّ بِيَدِما ضرَبَ رسول اللَّه صَلّ ت:وعنها قال -144

یء  ه،خادِماً، إِالَّ أَنْ يُجَاهِدَ فی سَبِيل اللَّ وما نِيل منْهُ شیء قَطُّ فَيَنتَقِم مِنْ صاحِبِهِ إِالَّ أَنْ يُنتَهَکَ شـَ

 م.سلرواه م مِن مَحَارِمِ اللَّهِ تعالى : فَيَنْتَقِمَ للَّهِ تعالى .
 

 گفت که: اهلل عنها یعائشه رض -144

هرگز چيزی را بدست خويش نزدند و نـه زنـی را و نـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خادمی را، مگر اينکه جهاد فی سبيل اهلل نموده باشد، و هيچ تجاوزی بر ايشان نشد کـه بـرای 

آنحضـرت ز شـده باشـد و خويش انتقام گرفته باشد، مگر اينکه به حريم شريعت الهی تجـاو

 فقط برای حق تعالی انتقام گرفته باشد. اهلل عليه وسلم یصل
 

لَّم  قال:وعن أَنس رضی اللَّه عنه  -145 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ کُنتُ أَمْشِی مَعَ رسول اللَّـه صـَ

ديدَةً ، فَنظـرتُ إلـى فَجبذهُ بِرِدَائِهِ  ی،وعليه بُردٌ نَجْرَانیٌّ غلِيظُ الحَاشِيةِ ، فأَدرکَهُ أَعْرَاب جَبْـذَة شـَ

يَا  قال:ثُمَّ  ه،وقَد أَثَّرَت بِها حَاشِيةُ الرِّداءِ مِنْ شِدَّةِ جَبذَتِ م،صفحة عاتِقِ النَّبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

 ه.متفقٌ علي .ءثُمَّ أَمر لَهُ بعَطَا ک،فضحِ ه،فالتَفَتَ إِلَيْ ک.مُحَمَّدُ مُرْ لی مِن مالِ اللَّهِ الذی عِندَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز انس  -145

ميرفتم در حاليکه بردی نجرانـی دارای کنـاره  اهلل عليه وسلم یصلمن همراه رسول اهلل 

های غليظ و سخت بر شانهء مبارک بود، سپس اعرابی به وی رسـيده و ردای شـان را گرفتـه 

نگريسته ديـدم کـه کنـارهء  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبسختی کشيد. من به کنارهء شانهء 

برد از بسکه بسختی کشيده شده بود بر آن اثر گذاشته بود. باز گفت: ای محمد! امر کن بـرايم 

به وی نگريسته تبسم نمود و بـاز  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاز مال خداوند که نزد تو است. 

 امر کرد که به وی چيزی داده شود.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:سعود رضی اللَّه عنه وعن ابن م -141 کأَنِّی أَنظُرُ إلى رسـول اللَّـه صـَ

حُ الـدَّمَ ، ضَرَبَهُ قَومُهُ فَأَدموهُ، وَهُوَ يَمسـَ لوَاتُ اللَّهِ وَسالمُه عَلَيهم، صيحْکِی نَبِيّاً مِن األَنبياءِ وسَلَّم

 ه.متفقٌ علي «نَّهُم ال يَعْلَمُونَ اللَّهُمَّ اغفِرِ لِقَومی فَإِ»  :عَنْ وَجهِهِ، ويقول
 

 گفت: اهلل عنه یرضابن مسعود  -141
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می نگرم، در حاليکه ايشـان در بـارهء  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگويی من بسوی 

پيامبری از پيامبران علی نبينا و عليهم الصالة و السالم حکايت می نمودند که قومش وی را زده 

خون را از رويش مسح نموده و ميگفت: بار خدايا بر قومم بيـامرز، زيـرا  و خون آلود کردند و او

 آنان نمی دانند.
 

لَّم قـال:  -147 لَـيس »وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

 متفقٌ عليه.« الذی يَملِکُ نفسهُ عِند الغضبِ ، إِنَّما الشديدُالشَّديدُ بِالصُّرعَةِ
 

 شده که:اهلل عنه روايت  یابو هريره رضاز  -147

فرمود: نيرومندی و سرسختی به پهلوانی نيسـت، بلکـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 نيرومند و سرسخت کسی است که در هنگام خشم نفس خود را مهار نمايد.

 

 تحمل و برداشت آزار و اذيتباب  -71
 

 634آل عمران:  نِ النَّاسِ وَاللّهُ يُِحبُّ الْمُْحسِنِينَ{وَالْعَافِينَ عَ تعالی: } اهلل قال

 43الشورى:  وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ِإنَّ ذَِلکَ لَمِْن عَزْمِ الْأُمُورِ{ و قال تعالی: }  

 
 

خداوند می فرمايد: و فروخورندگان خشم و عفو کنندگان تقصير مردم و خداوند دوست 

 634ران: می دارد نيکو کاران را. آل عم

 43و ميفرمايد: و هر که صبر کند و در گذرد اين صفت از کارهای مقصود است. شوری: 
 

لُهم  قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أَن رجالً  -148 يا رسول اللَّـه إِنَّ لـی قَرَابَـةً أَصـِ

لَتِن کُنتَ کَمَا قُلتَ »  قال:ف ،یوأَحلُمُ عَنهم ويجهلُونَ عَلَ ی،وَأُحسِنُ إِليهِم ويُسِيتُونَ إل ی،وَيَقطَعون

 م.رواه مسـل «هيرٌ عَلَيهم ما دُمْتَ عَلى ذلـکفَکَأَنَّمَا تُسِفَّهم الملَّ وال يزَالُ معکَ من اللَّه تعالى ظَ

 « .باب صلة األرحام » وقد سَبَقَ شَرْحُه فی 
 

 که: استاهلل عنه روايت  یابو هريره رضاز  -148
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من اقاربی دارم کـه بـا آنهـا پيوسـتگی  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل صمردی گفت: يا 

نموده و صلهء رحم را بجای می آورم، ولی آنها با من قطع مراوده می کنند و من با آنها احسـان 

و نيکی می کنم، ولی آنها با من بدی می کنند و من در برابر شان از حلـم و بردبـاری کـار مـی 

 تندی می ورزند.  گيرم، در حاليکه آنها بر من خشم و

فرمود: اگر چنانچـه کـه گفتـی باشـی، مثـل آنسـت کـه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

خاکستر داغ به آنها بخورانی و هميشه همراه تو از طرف خداوند يار و مددگاری بسر می برد تـا 

 بر اين روش و طريق ادامه دهی.

 

 

ود و در مورد خشم و غضب، هرگاه حريم شريعت پايمال شباب  -77

 برای ياری دين خدا

 

 31الحج:  وَمَن ُيعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهَُو َخيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ{تعالی: } اهلل قال

 7محمد:  إِن تَنصُُروا اللَّهَ يَنُصْرکُمْ وَيُثَبِّتْ َأقْدَامَکُمْ{و قال تعالی: }
 

ين )تعظيم کردن( بهتر است خداوند می فرمايد: و هر که تعظيم کند احکام خدا را پس ا

 31برای او نزد پروردگارش. حج: 

و ميفرمايد: اگر دين خدا را نصرت دهيد خدا شما را نصرت دهد و ثابت کند قدمهای 

 7تانرا. محمد: 
 

جَاءَ رَجُـلٌ إلـى النبـیِّ  قال:وعن أبی مسعود عقبة بن عمرو البدریِّ رضی اللَّه عنه  -149

فمَـا رأيـت  ا،إنِّی ألتَأَخَّر عَن صَالةِ الصُّبْحِ مِن أجْلِ فالنٍ مِما يُطِيل بِنَ قال:ف م،لَّصَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ

إنَّ  س:يَا أَيهَا النَّا قال:ف ذ،يَومت غَضِبَ ممَّا أَشدَّ قَطُّ موعِظَةٍ فی غَضِبَ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

 متفق عليه. «فإنَّ مِنْ ورائِهِ الکَبيرَ والصَّغيرَ وذا الحَاجَةِ  ز،سَ فَليُوجِفأَيُّکُمْ أَمَّ النَّا ن.مِنکم مُنَفِّري
 

 روايت نموده گفت: اهلل عنه یرضابو مسعود عقبه بن عمرو بدری  -149
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آمده گفت: من از نماز صبح خود را کنـاره مـی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل مردی بحضور

اهلل  یپيـامبر صـلماز را طوالنی می کند. و هرگز نديـدم کشم، از واسطهء فالنی به سبب آنکه ن

را در هيچ موعظهء که غضبناکتر باشد از غضـبی کـه در آن روز نمـود و فرمـود: ای  عليه وسلم

مردم! در ميان شما کسانی هستند که مردم را گريزان ميسازند و نفرت می دهند، پس هر کدام 

وتاه کند، زيرا در عقب او کوچک و بـزرگ و نيازمنـد شما که برای مردم امامت داد، بايد آن را ک

 وجود دارد.
 

 ر،قدِمَ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ سـفَ ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -151

لَّم ل،وقَد سَتَرْتُ سَهْوةً لی بقِرامٍ فَيهِ تَمَاثي  وتَلَـوَّنَ هتکَـهُ  فَلمَّا رآهُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 «يَا عائِشَةُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِند اللَّهِ يوم القيامةِ الَّـذينَ يُضـاهُونَ بِخَلـقِ اللَّـهِ »  قال:و وجهُهُ

 ه.متفق علي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -151

که من در صفهء خانـه از سفری تشريف آوردند، در حالي اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 یرسـول اهلل صـلام پردهء نازکی را آويزان کرده بودم که بر آن صورتهايی وجود داشت. چون 

آن را ديدند، چهرهء مبارک شان دگرگون  شده، عکس های آن را از بين برده و  اهلل عليه وسلم

در پيشـگاه  ! سختترين مردم از روی عـذاب در روز قيامـت واهلل عنها یعائشه رضفرمود: ای 

 خدا کسانی اند که به آفرينش خداوند هم مانند می سازند.

از این حدیث معلوم می شود که مصورین به شدیدترین عذاب مجازات می ش وند، در حالیک ه خداون د  ش:
 ست.، و عذاب مصور از عذاب آل فرعون شدیدتر ا4٥} أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ {غافر می فرماید 

بوج ود آورد ک ه ب دون طبری پاسخ گفته است که این حدیث محمول است به کسی که صورت چی زی را 
خدا پرستیده می شود، در حالیکه آن را می داند و قصد این کار را می کند، این شخص با عمل خ ویش ک افر م ی 

 شود.

ندارد، زیرا می شود گفت که وی  ابوالولید بن رشد گفته است که اگر این حدیث در مورد کافر باشد، اشکالی
 همراه قوم فرعون در عذاب شان شریک است.

و اگر در مورد عاصی آمده باشد، مراد این است که عذابش از دیگر عاصیان بیشتر است و دال بر این اس ت 
 که معصیت مذکور بسیار بزرگ می باشد که خود احتیاج به نوشتن رساله و کتابی در این مورد است.
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من يُکلِّمُ فيهـا  ا:وعنها أَنَّ قريشاً أَهَمَّهُم شَأْنُ المرأةِ المَخزُومِية التی سَرقَت فقالو -156

مَن يجتَرِیءُ عليهِ إال أُسامةُ بنُ زيـدٍ حِـبُّ رسـول اللَّـه  ا:فقالو م؟رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

أَتَشفعُ فـی حـدٍّ »  م:، فقالِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ فَکَلًَِّمهُ أُسامةُ ؟ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

إنما أهْلَکَ من قبلکُم أنَّهُم کـانُوا إذَا سـرقَ »  قال:ثم قامَ فَاخْتَطَبَ ثم  «مِن حُدُودِ اللَّهِ تعالى ؟ ، 

لـو أنَّ فاطمَـة بنـت  ه،وايْمُ اللَّـوإذا سرق فِيهمِ الضَّعِيفُ أَقامُوا عليهِ الحدَّ،  ه،فِيهِم الشَّريفُ تَرکُو

 ه.متفقٌ علي «محمدٍ سرقَتْ لقَطَعْتُ يَدهَا 
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -156

چون حالت زن مخزومی ايکه دزدی کرده بود، قريش را بخود مشغول داشـت، بـا خـود 

ی گويد و گفتنـد: کـدام سخن م اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند کدام کس در بارهء او با 

. اهلل عليـه وسـلم یرسـول اهلل صـلمحبـوب  ،شخص بر او جرئت می کند، بجز اسامه بن زيد

اهلل  یرسول اهلل صـلصحبت نمود.  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبا  اهلل عنه یرضسپس اسامه 

نـده فرمود: آيا در حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟! سپس برخاسته خطبـه خوا عليه وسلم 

فرمود: مردمی را که پيش از شما بودند اين چيز هالک ساخت که چون شخص شريف و بـزرگ 

زاده ای در ميان شان دزدی می کرد، او را فرو می گذاشتند و چون شخص ضعيف و نـاتوان در 

ميان شان دزدی می کرد، حد را بر او جاری می ساختند و سوگند به خدا که اگـر فاطمـه بنـت 

 دزدی می کرد، حتماً دستش را قطع می کردم. عليه وسلم اهلل یمحمد صل

ش: حکم این حدیث این است که شفاعت در حدود بعد از رسیدن موضوع آن به امام ممن وع و ح رام م ی 
باشد، و قبل از رسیدن آن به امام مستحب است، مگر اینکه آن شخص مردی شرور و آزار رسان باشد که در م ورد 

 رت نگیرد.وی بهتر است شفاعت صو
 

وعن أنس رضی اللَّه عنه أن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَأَى نُخامَـةً فـی القِبلـةِ .  -152

إن أحَدکم إذا قَام فی صَالتِه فَإنَّهُ »  قال:فَقَامَ فَحَکَّهُ بيَدِهِ ف ه،فشقَّ ذلکَ عَلَيهِ حتَّى رُؤِی فی وجهِ

ارِهِ أوْ تحْـتَ  وإنَّ ربَّهُ بَينَهُ ه،يُنَاجِی ربَّ وبَينَ القِبْلَةِ ، فال يَبْزُقَنَّ أَحدُکُم قِبلَ القِبْلَةِ ، ولکِن عَنْ يَسـَ

متفـقٌ  «أَو يَفْعَـلُ هکـذا»  قـال:ثُمَّ ردَّ بَعْضَهُ على بعْضٍ ف ه،ثُمَّ أخَذَ طرفَ رِدائِهِ فَبصقَ فِي «قدَمِهِ 

 ه.علي
 

 شده که:اهلل عنه روايت  یاز انس رض -152
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کثافتی )بلغم و اخالط( را در قبله ديدند، اين امـر بـر ايشـان  اهلل عليه وسلم یامبر صلپي

و بـا دسـت خـود آن را پـاک کـرده و  گران آمده و در چهرهء مبارک اثر نمود. سپس برخاسته

فرمود: هرگاه يکی از شما برای ادای نمازش برميخيزد، همانا او با خدايش راز می گويد و اينکه 

تف نکند، و ليکن بطـرف  ش در ميان او و قبله است. پس هيچکدام از شما بطرف قبلهپروردگار

پايش آنرا بيندازد. سپس گوشهء ردای خود را گرفته و در آن تف نموده و قسمتی را  چپ يا زير

 بر باالی قسمتی ديگر گردانيده و فرمود: يا اينطور بکند.

از مسجد است، اما در مسجد در دستمال خویش باید ت ف ش: و امر به تف نمودن چپ یا زیر قدم در خارج 
 کند.
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دستور اوليای امور و زمامداران به مهربانی ونرم رفتاری با باب  -78

رعايای خويش و خطر انديشی و شفقت بر ايشان و منع از خيانت و 

سختگيری و بيهوده گذاشتن مصالح شان و بی خبری از آنان و نيازمندی ها 

 و حاجات شان

  

 265الشعراء:  وَاخِْفضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبََعکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{ قال اهلل تعالی: }

إِنَّ الّلهَ يَأُْمرُ بِالْعَدِْل وَاإلِحَْسانِ وَإِيتَاء ذِی الْقُرَْبى وَيَنْهَى عَنِ الْفَْحشَاء  و قال تعالی: }

 91النحل:  کَّرُونَ{وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ َيعِظُُکمْ لَعَلَّکُمْ تَذَ 
 

که ترا پيروی کردند، فروتن باش و بازوی خود  خداوند می فرمايد: و با کسانی از مؤمنان

 265. شعراء: بر آنها پست کنرا 

و ميفرمايد: و خداوند امر می کند به انصاف و نيکوکاری و بخشش به خويشاوندان و از 

شما را پند می دهد تا باشد که شما پند پذير بی حيائی و کار ناپسنديده و تعدی منع می کند و 

 باشيد.
 

 ل:سمِعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقو قال:وعن ابن عمر رضی اللَّه عنهما  -153

 والرَّجُـلُ رَاعٍ فـی أهلِـهِ ه،اإلمامُ راعٍ ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِيَّتِـ ه:وکُلُّکُمْ مسؤولٌ عنْ رعِيتِ ع،کُلُّکُم را» 

والخَـادِمُ رَاعٍ فـی مـال  ا،وَالمَرأَةُ راعيةٌ فی بيتِ زَوجها وَمسؤولةًّ عَنْ رعِيَّتِه ه،وَمسؤولٌ عنْ رَعِيَّتِ

 ه.متفقٌ علي «وکُلُّکُم راع ومسؤُولٌ عَنْ رعِيَّتِهِ  ه،سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيتِ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -153

شنيدم که می فرمود: همهء شا شـبانيد، و هـر کـدام  اهلل عليه وسلم  یسول اهلل صلراز 

شما از رعيت خود پرسيده می شويد، رهبر شبان است، و مستول رعيـت خـود اسـت، مـرد در 

خانواده اش شبان و مستول از رعيت خود است، و زن در خانهء شـوهر خـود شـبان و مسـتول 

آقای خود شبان است و از رعيت خود بازخواست می شـود،  رعيت خود است و خدمتگار در مال

 و همهء شما شبانيد و از رعيت خويش پرسيده می شويد.
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لّى اهللُ  قال:وعن أبی يَعْلى مَعْقِل بن يَسَارٍ رضی اللَّه عنه  -154 سمعتُ رسـول اللَّـه صـَ

إالَّ حَرَّمَ  ه،وتُ يومَ يَموتُ وهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعيَّةً ، يَمُ»  ل:عَلَيْهِ وسَلَّم يقو

 ه.متفقٌ علي «اللَّه علَيهِ الجَنَّةَ 

 « .فَلَم يَحُطهَا بِنُصْحهِ لم يجِد رَائحَةَ الجَنَّة » وفی روايةٍ : 

حُ لهُـم، إالَّ ويَنْص م،ثُمَّ ال يَجهَدُ لَهُ ن،ما مِن أَمِيرٍ يَلِی أُمورَ المُسلِمي»  م:وفی روايةٍ لمسـل

 « .لَم يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو يعلی معقل بن يسار  -154

شنيدم که می فرمود: هيچ بنده ای نيست که خداونـد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

يانت ورزيـده، مگـر او را به شبانی رعيتی برگزيده و او می ميرد در حاليکه او برای رعيت خود خ

 اينکه خداوند بهشت را بر وی حرام می سازد. 

 و در روايتی آمده که باز آن را با خير خواهی خود حفظ نکند، بوی بهشت را در نمی يابد. 

و در روايتی از مسلم آمده که: هيچ کسی نيست که امور مسلمين بوی سپرده می شود، و 

اهی برای شان نمی نمايد، مگر اينکه با ايشان بـه بعد او برای شان کوشش نمی کند و خير خو

 بهشت داخل نمی شود.

ش: بر امام و زمامدار واجب است که برای مصالح رعیت خویش کوشیده و در برابر اذی ت و آزار دیگ ران از 
 ایشان دفاع نماید.

 

لَّم ت:وعن عائشة رضی اهلل عنها قال -155 يقـول  سمعت رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

ومن وَلِـیَ مـن أمـر  ه،اللهم من وَلی من أمر أُمتی شيتاً فشق عليهم فاشقق علي»  ا:فی بيتی هذ

 م.رواه مسل« أمتی شيتاً فرفق بهم فارفق به 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -155

ايا شنيدم که در ايـن خانـه ام مـی فرمـود: بـار خـد اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

کسيکه سرپرستی چيزی از کار امتم را بدوش گيرد و بر آنها سختگيری کند بـا او سـختگيری 

 کن، وکسی که سرپرستی چيزی از کار امتم را بدوش گرفته و با آنها نرمی کند، با او نرمی کن.
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کَانَـت »  م:قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -151

وسَيَکُونُ بَعدی خُلَفَاءُ  ی،وَإنَّهُ ال نبی بَعد ی،کُلَّما هَلَکَ نبی خَلَفَهُ نب ء،بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ األَنْبيا

 م،هُـثُمَّ أَعطُـوهُم حَقَّ ل،أَوفُوا بِبَيعَةِ األَوَّلِ فاألَوَّ»  قال: ا؟يَا رسول اللَّه فَما تَأْمُرُنَ ا:قالو «فَيَکثُرُونَ 

 ه.متفق علي« فَإنَّ اللَّه سائِلُهم عمَّا استَرعاهُم  م،وَاسأَلوا اللَّه الذی لَکُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -151

رهبری و زمامـداری بنـی اسـرائيل را پيـامبران  فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فات می يافت، پيامبر ديگـری بجـايش مـی عليهم السالم به دوش داشتند. و هرگاه پيامبری و

نشست و همانا پيامبری بعد از من نيست و زود است که بعد از من خلفايی بياينـد و زيـاد مـی 

 شوند.

 ما را چه دستور می دهی؟اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: يا 

د را از فرمود: شما به بيعت اول وفا کنيد، و بعد به آنها حـق شـان را بدهيـد و حـق خـو

خداوند بخواهيد، زيرا خداوند حتماً آن ها را از آنچه که سرپرسـتی آن را بـدوش شـان نهـاده 

 سؤال می کند.
 

أَیْ  ه:فقـال لـ د،وعن عائِذ بن عمروٍ رضی اللَّه عنه أَنَّهُ دَخَلَ على عُبيدِ اللَّهِ ابن زِيا -157

رَّ الرِّعـاءِ الحُطَمـةُ »  ل:سَلَّم يقوإنی سَمِعتُ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ و ی،بُنَ فإيَّـاکَ أن  «إنَّ شـَ

 ه.متفقٌ علي م،تَکُونَ مِنْهُ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عائذ بن عمرو  -157

اهلل  یرسـول اهلل صـلاو پيش عبيد اهلل بن زياد آمده و به او گفت: ای پسرکم، همانـا از 

شبانان حطمه است. پس برحـذر بـاش از اينکـه از شنيدم که می فرمود: بدترين  عليه وسلم 

 جملهء آنان باشی.
 

مِعتُ  ه:أَنه قَالَ لمعَاوِيةَ رضـی اللَّـه عنـ ه،وعن أبی مريمَ األَزدِیِّ رضی اللَّه عن -158 سـَ

تجَـبَ دُونَ من والَّهُ اللَّه شَيتاً مِن أُمـورِ المُسـلِمينَ فَاحَ»  ل:يقو رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

فَجعَل مُعَاوِيةُ رجاُل  «احتَجَب اللَّه دُونَ حَاجَتِه وخَلَّتِهِ وفَقرِهِ يومَ القِيامةِ  م،حَاجتهِمِ وخَلَّتِهم وفَقرِه

 ی.والترمذ د،رواه أبو داو س.على حَوَائجِ النا
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مريم ازدی  -158

شـنيدم کـه مـی  اهلل عليـه وسـلم  یرسول اهلل صلفت: از گ اهلل عنه یرضاو به معاويه 

فرمود: آنکه خداوند او را به سرپرستی کاری از کارهای مسلمين بگمارد، و او در برابر نيازمندی 

و احتياج و فقر شان حجاب افگند، خداوند در روز قيامت در برابر نيازمندی و احتياج و فقر شان 

 حجاب می افگند.

مردی را برای بـرآورده سـاختن نيازمنـدی هـای مـردم  اهلل عنه یرضه از اين رو معاوي

 گماشت.

 

 در فضيلت و برتری زمامدار دادگر و عدل گستر باب -79
 

 91النحل:  إِنَّ الّلهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِْحسَانِ{ قال اهلل تعالی: }

 9الحجرات:  ينَ{و قال تعالی: } وَأَْقسِطُوا إِنَّ اللََّه يُحِبُّ الْمُقِْسطِ
 

 91خداوند می فرمايد: هر آئينه خداوند به انصاف و نيکو کاری امر می کند. نحل: 

 9و ميفرمايد: و داد و عدل نمائيد، زيرا خداوند عادالن را دوست می دارد. حجرات: 
 

لَّم  ه،وعن أبی هريرة رضی اللَّه عن -159 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ بْعَ»  قـال:عن النبی صـَ ةٌ سـَ

وشَابٌّ نَشَأَ فی عِبادَةِ اللَّهِ تَعالى ، ورَجُلٌ مُعَلَّقٌ  ل،إمَامٌ عادِ ه:يُظِلُّهُمُ اللَّه فی ظِلِّهِ يومَ ال ظِلَّ إالَّ ظِلُّ

 ذَاتُ ورجُـلٌ دعَتـهُ امـرَأَةٌ  ه،وتَفرَّقَـا علَيـ ه،اجتَمعَا علي ه،ورجاُلنِ تَحَابَّا فی اللَّ د،قَلبُهُ فی المَسَاجِ

ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصدقةٍ ، فَأَخْفَاها حَتَّى ال تَعلَمَ شِمالُهُ ما تُنفِقُ  ه،إنِّى أَخَافُ اللَّ قال:ف ل،نصِب وجمَامَ

 ه.متفقٌ علي «ورَجُلٌ ذَکَر اللَّه خَالِياً فَفَاضَتْ عينَاهُ  ه،يميِنُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -159

فرمود: هفت کس است که در روز قيامت خداوند آنهـا را بـه  وسلماهلل عليه  یپيامبر صل

دار سايهء حق تعالی نيست، زمام)رحمت( خويش جای می دهد در روزی که سايه ای جز  سايه

خداوند نشو و نما يافته، و مرديکه دلش وابسته به مساجد است، و  عادل، و جوانی که در عبادت

وده بر آن گرد آمده و بر آن از هم جدا مـی گردنـد، و دو شخصی که با هم برای خدا دوستی نم
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مرديکه زن با حسب و زيبائی او را بسويش دعوت کرد و او گفت که من از خداوند می ترسم، و 

مرديکه صدقهء ای داده و آنرا طوری پنهانی دهد که دست چپش نداند که دست راسـتش چـه 

د آورده و چشـمانش از تـرس خـدا اشـکبار انفاق کرد، و مرديکه در خلوت و تنهائی خدا را بيا

 شود.
 

لّى اهللُ  قال:وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضی اللَّهُ عنهما  -111 قال رسولُ اللَّهِ صـَ

مـا الَّذِينَ يعْدِلُونَ فی حُکْمِهِمْ وأَهليهِمْ و ر:إنَّ المُقسِطينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلى مَنابِرَ مِنْ نو» عَلَيْهِ وسَلَّم: 

 م.رواهُ مسل «وُلُّوا 
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -111

فرمود: مقسطين در نزد خداوند بر منبرهايی از نور قـرار  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

دارند، آنانيکه در حکم شان و خانواده های شان و واليتـی کـه بـه آنهـا داده شـده، عـدالت را 

 ايت می کنند.رع
 

لَّم  قال:وعَن عوفِ بن مالکٍ رضی اللَّه عنه  -116 سمِعْتُ رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

وشِرَارُ أَئمَّـتِکُم  م،وتُصَلُّونَ علَيْهِم ويُصَلُّونَ علَيْکُ م،خِيَارُ أَئمَتکُمْ الَّذينَ تُحِبُّونهُم ويُحبُّونکُ» ل:يقو

 قال: م؟أَفَال نُنابِذُهُ ه،قُلْنا يا رسُول اللَّ قال:« وتَلْعُنونَهُمْ ويلعنونکم  م،ويُبْغِضُونَکُ الَّذينَ تُبْغِضُونهُم

 مسلم. «ما أَقَامُوا فيکُمُ الصَالة  ،ما أَقَامُوا فِيکُمُ الصَّالةَ ، ال ،ال» 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عوف بن مالک  -116

شنيدم که می فرمود: بهترين امامان و زمامداران شما  ه وسلم اهلل علي یرسول اهلل صلاز 

ق آنهـا ند و شـما در حـکسانی هستند که آنها را دوست می داريد و آنها شما را دوست می دار

 دعا می کنيد و آنها برای شما دعا می کنند.

بـد مـی ز آنها بد می بريد و آنها از شما و امامان و زمامداران بد شما کسانی هستند که ا

اهلل  یرسـول اهلل صـلبرند و شما آنها را لعنت می کنيد و آنها شما را لعنت می کنند. گفتيم: يـا 

 ! آيا آنها را از ميان ببريم؟عليه وسلم

فرمود: نه، تا زمانيکه نماز را در ميان شما بپا دارند، نه تا زمانيکه نمـاز را در ميـان شـما 

 برپا درند.
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لَّم  قال:مار رضی اللَّهُ عَنْهْ وعَنْ عِيَاضِ بن حِ -112 سمِعْت رَسُول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

ورَجُلٌ رَحِـيمٌ رَقيـقٌ القَلْـبِ لِکُـلِّ ذِى قُرْبَـى  ق،أَهْلُ الجَنَّةِ ثَالثَةٌ : ذُو سُلْطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّ» ل:يقو

 م.رواهُ مسل «وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ  م،وَمُسْلِ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عياض بن حمار  -112

 طبقه اند: زمامدار 3د: اهل بهشت م که می فرمودشني اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

عادل و موفق، و مردی مهربان و نرم دل برای هر کسيکه با وی قرابت دارد و با هـر مسـلمان، 

 يز نمايد.وهر پاکدامن عائله مندی که از سؤالگری پره

 

در لزوم فرمانبرداری اوليای امر در غير معصيت خد و حرام باب  -81

 بودن پيروی شان در معصيت و نافرمانی خداوند جل جالله

 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنُکمْ{ قال اهلل تعالی: }

 59النساء: 
 

خداوند می فرمايد: ای مؤمنان خدا را فرمانبرداری کرده و فرمانبرداری کنيد پيامبر را، و 

 59فرمانروايانی را که از جنس شمايند. نساء: 
 

عَلـى المَـرْءِ »  قال: وعن ابن عمر رضی اللَّهُ عنهما عَن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -113

إِالَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإذا أُمِر بِمعْصِيَةٍ فَالَ سَمْعَ وَال طاعَةَ  ه،فِيما أَحَبَّ وکِرَ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ

 ه.متفقٌ علي «
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -113

فرمود: بر شخص مسلمان الزم است کـه بشـنود و اطاعـت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ست دارد، يا از آن بد می برد، مگر اينکه به معصيت امـر شـود و چـون بـه کند، در آنچه که دو

 معصيتی امر شود، شنيدن و فرمانبرداريی در ميان نيست.
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 يقُولُ والطَّاعةِ السَّمْعِ عَلى کُنَّا إذا بايَعْنَا رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال:وعنه  -114

 ه.متفقٌ علي « فيما اسْتَطَعْتُمْ» ا:لَنَ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -114

بـه شـنيدن و فرمـانبرداری کـردن پيمـان مـی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون با 

 بستيم، به ما ميگفت: در آنچه که بتوانيد.
 

مَنْ خلَعَ يَداً منْ طَاعَـةٍ »  ل:يقو سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال:وعنهُ  -115

 م.رواه مسل «وَمَنْ ماتَ وَلَيْس فی عُنُقِهِ بيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِلًيَّةً  ه،لَقِى اللَّه يوْم القيامَةِ والَ حُجَّةَ لَ

 .  «ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ للْجَماعةِ ، فَإنَّهُ يمُوت مِيتَةً جَاهِليَّةً »  ه:وفی روايةٍ ل
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: -115

شنيدم که می فرمـود: کسـيکه دسـتی را از اطاعـت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

بکشد، در روز قيامت بدون حجت و دليل با خدا روبرو می شود. و کسيکه بميـرد و در گـردنش 

 پيمانی نباشد، به مرگ جاهليت مرده است. 

سلم آمده که کسيکه بميرد، در حاليکه از جماعت خود را جدا کرده است، و در روايتی از م

 همانا بمرگ جاهليت می ميرد.

یعنی مثل مردم دورهء جاهلیت بر گمراهی مرده است، زیرا آنان زی ر فرم ان ه یچ  "مات میتة جاهلیة"ش: 
 امیری قرار نمی گرفتند، چون آن را عیب می شمردند.

 

لَّ قال:هُ عنه وعَن أنَسٍ رضی اللَّ -111 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ مَعُوا »  م:قال رسُولُ اللَّهِ صـَ اسـْ

 ی.رواه البخار «وإنِ اسْتُعْمِل علَيْکُمْ عبْدٌ حبشىٌّ ، کَأَنَّ رَأْسهُ زَبِيبَةٌ  ا،وأطيعو
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -111

مان بريد اگر چه مقرر شود بر شـما فرمود: بشنوييد و فر اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 غالم حبشی که گوئی سرش دانهء کشمشی است.
 

عليْـکَ » : هِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّمقالَ رسُولُ اللَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه  -117

 م.رواهُ مسل «السَّمْعُ وَالطَّاعةُ فی عُسْرِکَ ويُسْرِکَ وَمنْشَطِکَ ومَکْرهِکَ وأَثَرَةٍ عَلَيْک 
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 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -117

در  داری کردن الزم است؛فرمود: بر تو شنيدن و فرمانبر اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

سختی و آسانی، در خوشی و عدم خوشی، هر چند امراء خويشتن را بر شـما برگزيننـد، يعنـی 

 حقوق شما را به خود اختصاص دهند.
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:وعن عبدِ اللَّهِ بن عَمرو رضی اللَّه عنهما  -118 کُنَّا مَع رسـول اللَّـهِ صـَ

رِهِ، إذْ  ل،ومِنَّا منْ ينْتَضِ ه،فَمِنَّا منْ يُصلحُ خِباءَ ،فَنَزَلْنا منْزِال ر،سَفَ فی وسَلَّم  وَمِنَّا مَنْ هُوَ فـی جَشـَ

لّى اهللُ  م: عَلَيْهِ وسَلَّنادَى مُنَادی رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ الصَّالة جامِعةٌ . فاجْتَمعْنَا إلى رَسُولِ اللَّـهِ صـَ

 م،إنَّهُ لَمْ يَکُنْ نبی قَبْلی إالَّ کَانَ حَقا علَيْهِ أنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلى خَيرِ ما يعْلَمُهُ لهُـ»  قال:ف عَلَيْهِ وسَلَّم 

وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بـالءٌ وأُمُـورٌ  ا،نَّ أُمَّتَکُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافيتُها فی أَوَّلِهوإ م،ويُنذِرَهُم شَرَّ ما يعلَمُهُ لهُ

ثُـمَّ  ی،هـذِهِ مُهْلِکَتـ ن:وتجیء الفِتْنَـةُ فَيقُـولُ المـؤمِ ا،تُنکِرُونَهَا، وتجیءُ فِتَنٌ يُرقِّقُ بَعضُها بَعْض

ويُدْخَلَ الجنَّـةَ ،  ر،فَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُزَحْزَحَ عن النَّا ه،هذِهذِهِ  ن:وتجیءُ الفِتنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِ ف،تَنْکَشِ

 ه.ولَيَأْتِ إلى الناسِ الذی يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إلَيْ ر،فَلْتَأْتِهِ منيته وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ اآلخِ

فَـإنْ جَـاءَ آخَـرُ  ع،فَليُطعْهُ إنِ اسْتَطَا ه.وثمَرةَ قَلْب ه،يدِ صَفْقَةَ فَأَعْطَاهُ إماماً بَايع ومَنْ        

 م.مسل رواهُ  «فاضْربُوا عُنُقَ اآلخَرِ  ه،ينازعُ
 

 از عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت:  -118

در سفر بوديم وبه منزلی فرود آمديم، بعضـی از مـا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما با 

مسابقهء تيراندازی مـی دادنـد و بعضـی در  درست می کرد، و بعضی خود راخيمه های کوچک 

اعالن نمـود کـه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلطويله های حيوانات خود بودند که ناگاه منادی 

آنحضـرت گـرد آمـديم و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو همهء ما به حضور  –همگی نماز!  –

 فرمود:  اهلل عليه وسلم یصل

چ پيامبری قبل از من نبوده، مگر اينکه بر وی حق بوده که امت خود را بـه خيـری کـه هي

ميداند، رهنمائی نموده و آنها را از شری که می داند باز دارد و عافيت و سـالمتی ايـن امـت در 

و اموری پيـدا مـی شـود کـه شـما آن را نمـی  اول آن گردانيده شده است. و در آخر آن بالها

مـی مـؤمن  يسازد و فتنه ای می آيد،مبعضی ديگر را آسانتر  ،ء می آيد که بعضیشناسيد و فتنه

گويد که اين فتنه مرا هالک می کند. باز دور می شود و باز فتنهء می آيـد و مـؤمن مـی گويـد: 



 431 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

همين، همين، پس کسيکه دوست دارد اينکه از جهنم دور گشته و به بهشت داخل شـود، بايـد 

دمـی معاملـه کنـد کـه يکه او به خدا و روز آخرت ايمان دارد، و با مرکه مرگش در رسد، در حال

  .و معامله بنمايندمردم با ادارد، دوست 

و آنکه به امامی بيعت کند و به او پيمان دست و ثمرهء دلش را بدهد، بايد تا می تواند از 

 نيد.او اطاعت کند و اگر ديگری آمده و با وی منازعه و جنگ کرد، گردن دومی را بز
 

شأَلَ سَلَمةُ بـنُ يزيـدَ الجُعْفـیُّ  قال:وعن أبی هُنَيْدةَ وائِلِ بن حُجْرٍ رضی اللَّه عنه  -119

 م،أرَأَيْتَ إنْ قَامَتْ علَيْنَا أُمـراءُ يَسـأَلُونَا حقَّهُـ ه،يا نبی اللَّ قال:ف م،رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

لَّم ه،ثُمَّ سألَ ه،فَأَعْرضَ عن ا؟أْمُرُنَفَمَا تَ ا،ويمْنَعُونَا حقَّن لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ ولُ اللَّـهِ صـَ »  فَقَـال رَسـُ

 م.رواهُ مسل «فَإنَّما علَيْهِمْ ماحُمِّلُوا وعلَيْکُم ما حُمِّلْتُمْ  ا،اسْمَعُوا وأطِيعُو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هنيده وائل بن حجر  -119

سؤال نموده گفـت: يـا نبـی اهلل  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلزيد جعفی از سلمه بن ي

! اگر چنانچه بر ما واليانی تعيين گردند که حق خود را از ما بطلبند، ولی حق اهلل عليه وسلم یصل

 می دهی؟ما را از ما باز دارند، ما را چه دستور 

اهلل  یرسـول اهلل صـلؤال کرد، از وی اعراض نمود. باز س اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

فرمود که بشنوييد و فرمان بريد، زيرا آنها در قسمت انجام وظيفهء خود مستولند و  عليه وسلم 

 شما هم در قسمت انجام وظيفهء که بر دوش شما است.
 

لَّقال رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَ قال:وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسْعُودٍ رضی اللَّهُ عنه  -171  م:يْهِ وسـَ

 ک؟، کَيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرکَ مِنَّـا ذلـقالوا: يا رسُولَ اللَّهِ «هَاإنَّهَا ستَکُونُ بعْدِی أَثَرَةٌ ، وأُمُورٌ تُنْکِرُونَ» 

 ه.متفقٌ علي «وتَسْأَلُونَ اللَّه الذی لَکُمْ  م،تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذی عَلَيْکُ»  قال:
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضد از عبد اهلل بن مسعو -171

فرمود: بعد از من خود گزينی )خـود پسـندی( و امـوری  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پديدار می شود که برای شما نا آشنا است.

چه امر مـی کنـی، هـر گـاه يکـی از مـا آن را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 دريابد؟
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ی را که خـود داريـد از خداونـد طلـب ، ادا نموده و آن حقفرمود: حقی را که بر شماست

 کنيد.
 

لَّ قال:وعن أبی هريرة رضی اللَّهُ عنه  -176 مَـنْ »  م:قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ

ومَـنْ يعْـصِ  ی،اعَنوَمَنْ يُطِعِ األمِيرَ فَقَدْ أطَـ ه،وَمَنْ عَصَانی فَقَدْ عَصَى اللَّ ه،أَطَاعَنی فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ

 ه.متفقٌ علي «األمِيرَ فَقَدْ عَصَانِی 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -176

فرمود: آنکه از من اطاعت کند از خداوند اطاعـت نمـوده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مير اطاعـت کنـد، از است و آنکه نافرمانی مرا کند، همانا نافرمانی خدا را کرده است. و آنکه از ا

 من اطاعت کرده است و آنکه نافرمانی امير را بکند، همانا نافرمانی مرا کرده است.
 

مـن »  قـال:وعن ابن عباسٍ رضی اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -172

 ه.متفقٌ علي «نِ شِبراً مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيةً فإنَّهُ مَن خَرج مِنَ السُّلطَا ر،کَرِه مِنْ أَمِيرِهِ شيْتاً فَليَصبِ
 

 از ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت است که: -172

ی را بد پندارد، بايد که صـبر فرمود: آنکه از اميرش چيز اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 است.کند، زيرا کسيکه به اندازهء يک وجب از اطاعت زمامدار بيرون شود، بمرگ جاهليت مرده 

ش: احادیث وارده در مورد اطاعت زمامداران و اولیای امور است. امام اگ ر زمام دار، پی رو نظ ام و ش ریعت 
} اسالمی نباشد، و به روشهای جاهلی حکومت کند، اطاعت و فرمانبرداری از او روا نیست که خداوند فرموده است: 

 848ینَ سَبِیالً {النساءوَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَ  الْمُؤْمِنِ

 فتح الباری نهی از سؤال امارت. "کلمة حق عند سلطان جائر"اما در مورد زمامدار ستمگر رجوع شود بعنوان 
 

»  ل:سمعت رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقـو قال:وعن أبی بکر رضی اللَّه عنه  -173

 ن.حديث حس قال:واه الترمذی ور« مَن أهَانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ اللَّه 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو بکره  -173

شنيدم که فرمود: آنکه زمامدار مسلمين را توهين کند،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 خداوند او را ذليل می سازد.
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منع از درخواست امارت و بهتر بودن ترک زمامداری و باب  -86

 رگاه او را معين نسازند و يا مصلحت تقاضا نکندواليت امر، ه

 

تِلَْک الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً ِفی الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً  قال اهلل تعالی: }

  83القصص:  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ{
 

تکبر نمی کنند، و نه فساد در زمين که يسين را به آنانخداوند می فرمايد: اين سرای بازپ

 83می نمايند، مقرر می داريم و حسن عاقبت برای پرهيزگاران است. قصص: 
 

قـال لـی رسـول اللَّـه  قال: ه،وعن أبی سعيد عبد الرحمنِ بن سَمُرةَ رضی اللَّه عن -174

رَةَ : ال تَسأَل اإلمارَةَ ، فَإنَّکَ إن أُعْطِيتَها عَن غَيْـرِ يَا عَبدَ الرَّحمن بن سمُ»  م:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فَرَأَيـت غَيرهـا  ن،وإذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِـي ا،وإن أُعطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُکِلتَ إلَيْه ا،مسأَلَةٍ أُعنتَ علَيه

 ه.متفقٌ علي« وکفِّر عَن يَمينِکَ  ر،فَأْتِ الذی هُو خي ا،خَيراً مِنهَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضبو سعيد عبد الرحمن بن سمره از ا -174

ای عبد الـرحمن بـن سـمره! درخواسـت  برايم فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

امارت داده شوی بر آن ياری داده می شوی، و اگـر بـه  ،امارت مکن، زيرا اگر بدون درخواست

و اگر سوگندی خوردی  و غيـر آن را  اساس درخواستت داده شوی خود بدان موکول می گردی،

 بهتر يافتی آنچه را که خير است، انجام ده و به عوض سوگندت کفاره ده.

است ک ه  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلش: ظاهر نهی افادهء تحریم را می کند و دلیلش هم این فرمودهء 
زیرا کسی که خواستار امارت می شود و ب ر آن  «أحَداً حَرَص علیهإنَّا واللَّه ال نُوَلئی هذَا العَمَلَ أحداً سَأَلَه، أو »فرمود: 

حرص می ورزد از خواسته اش، چنین اسنتنباط می شود که وی برای نفع اسالم و مسلمین این ک ار را نم ی کن د، 
 بلکه برای بدست آوردن منافع شخصی به این کار اقدام می ورزد.

 

يا أبا ذَر »  م:لی رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ قال قال:وعن أبی ذرٍ رضی اللَّه عنه  -175

رواه  «أَرَاک ضعِيفاً، وإنی أُحِبُّ لکَ ما أُحِبُّ لِنَفسی، ال تَأَمَّرنَّ علـى اثْنـيْن وال تـولِّيَنَّ مـال يتِـيمِ

 مسلم.
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -175

برايت دوسـت ترا ناتوان می بينم و ای اباذر! من  فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بر دو نفر امير مشو! و سرپرستی مال يتيمـی را بـه  ،دارم ارم آنچه را که برای خويش دوستد

 دوش مگير.
 

يا » فضَرب بِيدِهِ على منْکبِی ثُمَّ قال:  ی؟يا رسول اللَّه أال تَستعمِلُن ت:قل قال:وعنه  -171

وأدى الـذی  ا،، إالَّ من أخَذها بِحقِّها يوم القيامَة خِزْیٌ ونَدَامةٌ، وإنَّهف، وإنَّهَا أَمانةإنَّکَ ضَعِيأبا ذَرٍّ 

 م.رواه مسل «عليهِ فِيها 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -171

 ! آيا مرا بوظيفهء مقرر نمی نماييد؟اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: يا 

دست خود را به شانه ام زده فرمـود: ای ابـاذر همانـا تـو  عليه وسلماهلل  یآنحضرت صل

ناتوانی! و همانا آن امانت است، و نتيجهء آن در روز قيامـت خـواری و پشـيمانی اسـت، مگـر 

 کسيکه آن را بحقش گرفته و واجبی را که در اينمورد بر دوش اوست بجای آورد.

یا عدالت را در کارش رعایت نمی کند و ام ا آنک ه اه ل ش: ذم برای کسیست که اهلیت والیت را ندارد و 
امارت بوده و عدالت را در آن مرعی دارد، فضیلتی بس بزرگ را دارا می باش د، و او از جمل هء هف ت کسیس ت ک ه 

 خداوند در روز قیامت وی را در سایه اش پناه می دهد.

عام و فضل نموده است که آنان پیامبران و قرطبی می گوید: و او همراه با کسانی است که خداوند بر آنان ان
 صدیقان و شهداء و نیکوکاران اند.

اهلل علی ه  یآنحض رت ص لمصنف می گوید: همراه با فضیلتی که امارت دارد، خطر آن زیاد است، از این رو 
اء ورزیده و ب ا از آن بیم داده است و علماء هم از قبول آن بیم داده اند. و گروهی از سلف صالح از قبول آن اب وسلم

 آزاری که از ناحیهء عدم پذیرش آن مواجه شدند، صبر نمودند.
 

لَّم  -177 إنَّکـم » قـال: وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه أن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

 ی.واهُ البخارر« ستحرِصون على اإلمارةِ ، وستَکُونُ نَدَامَة يوْم القِيامَةِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضره از ابوهري -177
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فرمود: همانا شما بر امـارت حـرص مـی ورزيـد، و زود  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 است که در روز قيامت پشيمانی ببار آورد.

 

ترغيب زمامدار و قاضی و ديگر واليان امر، برای اينکه وزير باب  -82

 يندو همکار صالح برگزينند و از همنشينان بد دوری جو

 

 17الزخرف:  الْأَخِلَّاء يَوْمَتِذٍ بَْعضُُهمْ لِبَعٍْض عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ{ قال اهلل تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: در آن روز بعضی دوستان با بعضی دشمن باشند، جز پرهيزگاران. 

 17زخرف: 
 

لَّم عن أبی سعيدٍ وأبی هريرة رضی اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه  -178 لّى اهللُ عَلَيْـهِ وسـَ صـَ

: بِطَانَةٌ تَـأْمُرُهُ بِـالمَعْرُوفِ إالَّ کَانَتْ لَهُ بِطَانتَانِ ، وال استَخْلَف مِنْ خَليفَةٍمَا بَعَثَ اللَّهُ مِن نبی» قال:

 ی.رواه البخار «وبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وتحُضُّهُ عليهِ والمَعصُومُ من عَصَمَ اللَّهُ  ه،وَتحُضُّهُ علي
 

 ما روايت شده که:اهلل عنه یابو هريره رضاز ابو سعيد و  -178

فرمود: خداوند هيچ پيامبری را نفرستاده و هيچ کسـی را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خليفه نساخته، مگر اينکه برای شان دو رازدار و دوست خالص می باشد. دوسـتی کـه او را بـه 

يق می کند، و دوستی که او را بکارهای بد امر و تشـويق مـی نمايـد و کارهای خوب امر و تشو

 معصوم کسيست که خداوند حفظش کند.
 

لَّقال رسولُ اللَّ ت:وعن عائشة رضی اللَّه عنها قال -179 إذا أرَادَ »  م:ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسـَ

وَإذا أَرَاد بهِ غَيرَ ذلک جعَـلَ  ه،ن ذَکَرَ أعَانَوَإ ه،إن نَسی ذکَّر ق،جَعَلَ له وزيرَ صِد ا،اللَّه باألمِيرِ خير

 م.. رواه أبو داود بإسناد جيدٍ على شرط مسل«وَإن ذَکَرَ لم يُعِنْهُ ه،إن نَسی لم يُذَکِّر ء،له وَزِيرَ سُو
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -179

دار ارادهء خير کند، بـرايش فرمود: هرگاه خداوند به زمام اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

وزير و دوستی بر می گزيند، که چون فراموش کند، بيادش آورد و اگر بياد آورد، کمکش کنـد، و 
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اگر به او ارادهء ديگری داشته باشد، برايش وزير بدی معين می کند کـه اگـر فرامـوش کنـد، 

 بيادش نمی آورد و چون بياد آورد، ياريش نکند.

 

ض امارت و قضاء برای آنکه طلبش کند و يا بر نهی از تفويباب  -83

 آن حرص ورزد
 

لّى اهللُ عَلَيْـهِ  قال:عن أبی موسى األَشعریِّ رضی اللَّه عنه  -181 دخَلتُ علـى النبـی صـَ

 عـزَّ ه،يا رسولَ اللَّه أمِّرنَا عَلى بعضِ مَـا والَّکَ اللَّـ ا:فقال أحَدُهُمَ ی،وسَلَّم أنَا وَرَجاُلنِ مِنْ بنی عَمِّ

 .«، أو أحَداً حَرَص عليه أحداً سَأَلَه إنَّا واللَّه ال نُوَلِّی هذَا العَمَلَ»  :فقال ک،وقال اآلخرُ مِثْلَ ذل ل،وج
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -181

داخل شديم، يکی از آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمن و دو نفر از پسر عموهايم خدمت 

! ما را به بعضی از آنچه که خداوند بر آن سرپرسـتت اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا دو 

فرمود: بخدا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلمقرر فرموده مأمور گردان، دومی هم اينچنين گفت. 

 ما اين کار را به کسی نمی سپاريم که آن را بطلبد، يا بر آن حرص ورزد.
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 کتاب األدب
 

 بارت است از انجام کردار و گفتاری که پسنديده است.ادب: ع

حافظ بن حجر می گويد: که بعضی از ادب بر عمل به اخالق پسنديده تعبير می کنند، و گفته 

شده که آن عبارت است از ايستادگی و ثبات در برابر نيکی ها و گفته شده که آن عبارت است 

 نی که کوچکترند.از احترام کسانی که بزرگتر و مهربانی با کسا
 

 باب در فضيلت حياء و تشويق بر آن -84
 

عن ابْنِ عُمَرَ رضی اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّ عَلَى رَجٍُل مِنَ  -186

دَعْهُ فِإنَّ الحياءَ مِنَ » لَّم: فَقَالَ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَ  ء،األَنْصَاِر وَهَُو يَِعظُ أَخَاهُ فی الحَيَا

 ه.متفقٌ علي «اإلِيمانِ 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -186

از کنار مردی از انصار گذشتند، در حاليکه برادرش را در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کن، زيرا حياء از فرمود: رهايش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمورد حياء نصيحت می کرد. 

 جملهء خصائص ايمانی است.
 

قال: قال رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيِْه  ا،رضی اللَّه عنهم ن،وعن عِمْران بن حُصَيْ -182

 ه.متفق علي «الحياَءُ ال يَأْتی إالَّ بِخَْيرٍ »وسَلَّم: 

 « .لُّهُ خَْيرٌ الحَيَاءُ کُ» أوْ قَال:  «الحَياءُ خَيْرٌ کُلُّهُ » وفی رواية لمسلم: 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمران بن حصين  -182

 فرمود: حياء جز خير چيزی را ببار نمی آورد.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 و در روايت مسلم آمده که: حياء همه اش خير  است.
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اإليمَاُن »  لَيْهِ وسَلَّم قال:وعن أبی هُريرة رضی اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَ -183

وَأدْنَاها إمَاطةُ األَذَى عنَ  ه،بِضْع وسبُْعونَ، أوْ ِبضُْع وَسِتُّونَ شُعْبةً ، فَأَفْضَُلها قوْلُ ال إله إالَّ اللَّ

 ه.متفق علي «الطَّرِيقِ، والحياءُ شُعْبٌَة مِنَ اإليمَانِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -183

فرمود: ايمان هفتاد و چند شاخه است، يا فرمود: شصت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

و چند شاخه است، پس برترين آن گفتهء ال إله إالَّ اللَّه، و پائين ترين آن دور کردن چيزهای 

 مؤذی )مثل خس و خاشاک( از راه است.  و حياء شاخه ای از ايمان است.
 

کان رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  ه،رِیِّ رضی اللَّه عنوعن أبی سعيد الخُدْ -184

 ه.متفقٌ علي ه.فَإذَا رأى شَيْتاً يَکْرَُهه عَرَفْنَاهُ فی وَْجهِ ا،أَشَدَّ حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ فی خِدِْرهَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوسعيد الخدری  -184

از حيای دختر بکر در پرده و حجابش شديدتر  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل صحيای 

بود، و هرگاه چيزی را مشاهده می نمود که از آن بدش می آمد، در چهرهء مبارکش آنرا در می 

 يافتيم.

 

 باب در اهميت حفظ و نگهداری اسرار و رازهای نهانی  -85
 

  34اإلسراء:  عَهْدَ کَانَ َمسْؤُوالً{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْ قال اهلل تعالی: }
 

 34خداوند می فرمايد: و به عهد وفا کنيد، زيرا از وفا به عهد پرسيده خواهد شد. اسراء: 
 

وعن أبی سعيد الخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم:  -185

للَّهِ مَنْزِلَة َيوْم الْقِيامَةِ الرَّجُل يُفِضی إلى الَمرْأَةِ َوتُفِضی إلَيهِ ُثمَّ يَْنشُُر إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ ا» 

 م.رواه مسل «سِرَّهَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -185
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فرمود: همانا از بدترين مردم در نزد خدا از روی مرتبه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

وز قيامت، مرديست که با زن همبستر می گردد و زن با او همبستر می گردد، سپس راز زن در ر

 را آشکار می کند.
 

وعن عبد اللَّه بن عمر رضی اللَّه عنهما أن عمر رضی اللَّه عنه حين تَأَيَّمتْ بِنْتُُه  -181

لَيِْه حفصَة فَقلت: إْن شِتَت أنَکحْتَُک فََعرَضُْت ع ه،لقيُت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان رضی اللَّه عنحفْصُة قال: 

فقال: قد بدا لی أنْ ال أََتزَوَّجَ  ی،ُثمَّ لَقِين ی،قال: سَأَنْظُُر فی أْمرِی فَلبِْثتُ ليَالِ ر؟حَفْصَةَ بِْنتَ عُم

 ر،ُعمَ فقلت: إن شِتَْت َأنکَحْتَُک حَفْصةَ بْنتَ ه.فَلَقِيتُ أبا َبکْرِ الصِّديَق رضی اللَّه عن ا،يوْمی هذ

فَلَبثُْت  ن،َفلَْم يرْجِْع إلیَّ شَيْتاً، فَکُنْتُ عَلَيِْه أَوجَد مِنِّی على عُثْما ه،فصمتَ أبو بکْر رضی اللَّه عن

فلَقِينَی أُبو بْکرٍ فقال: لَعَلَّکَ وجَْدتَ  ه،َفأَنْکَحْتُهَا إيَّا م،ثُمَّ خطَبهَا النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّ ی،ليَال

قال: فإنهْ لمْ َيمْنعْنی أنْ أْرجِعَ  م.فقلت: نَع ا؟حِينَ عَرْضتَ علَیَّ حفْصة فََلمْ أَرْجعْ إِلْيََک شَيْت علَیَّ

فَلَمْ َأکُنْ ألَفِْشی  ا،إِلَيْکَ فيما عرضْتَ علیَّ االَّ أَنِّی کُنْتُ عَلِْمتُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ذَکرَه

 ی.رواه البخار ا،ولوْ تَرکَهَا النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم لقَبِلْتُهَ م،اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّسِرَّ رسول 
 

 از عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -181

مالقات  اهلل عنه یعثمان رضگفت: چون دخترش حفصه بيوه شد، با  اهلل عنه یرضعمر 

اهلل  یعمر رضحفصه را برای ازدواج وی پيشنهاد کرده و گفتم: اگر بخواهی حفصه بنت نموده و 

 را به عقد نکاحت در آورم. عنه

 گفت: در کارم می نگرم.

سپس چند شبی صبر نمودم و باز او را ديدم و گفت: به اين نظر رسيدم که در اين وقت 

ه به وی گفتم: اگر بخواهی حفصه بنت را مالقات نمود اهلل عنه یابوبکر رضازدواج نکنم. باز 

خاموش گشته و هيچ چيزی  اهلل عنه یابوبکر رضرا به عقد نکاحت درآورم.  اهلل عنه یعمر رض

بر وی خشمناک بودم. چند شبی صبر کردم،  اهلل عنه یعثمان رضنگفت. از اينرو بيش از 

 ا بر ايشان به نکاح دادم. او را خواستگاری نموده و من او ر اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسپس 

مرا ديده و گفت: حتماً بر من قهر شدی از اينکه حفصه را بر من  اهلل عنه یابوبکر رض

 عرضه نمودی و من چيزی برايت نگفتم؟

 گفتم: بلی. 
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گفت: چيزی مرا باز نداشت از اينکه در برابر پيشنهادی که کردی جوابی دهم، جز اينکه 

رسول اهلل او را ياد کرده بود و من کسی نبودم که راز   عليه وسلماهلل یپيامبر صلميدانستم که 

او را می گذاشت، قبولش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلرا افشاء کنم و اگر  اهلل عليه وسلم  یصل

 می کردم.
 

 ه،ُکنَّ أَزْواجُ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنْدوعن عائشة رضی اللَّه عنها قالت:  -187

مَا تَْخطیءُ مِشْيتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عََليْهِ  ی.فَأْقْبلتْ فَاطِمةُ رضی اللَّه عنها تَمْشِ 

ُثمَّ  ه.ثُمَّ أَجْلَسهَا عنْ يمِيِنِهِ أَْو عنْ شِمالِ «مرْحباً بابنَتی » فََلمَّا رآها َرحَّبَ بها وقال:  ا،وسَلَّم شَيْت

خصَّک رسول اللَّه  ا:فقلت لهَ ت،فلَمَّا رَأى جَزَعَها سَارَّها الثَّانِيةَ فَضَحِکَ ا،بُکَاءً شديد سارَّها فَبَکتْ

 ن؟ُثمَّ أَْنتِ تَبْکِي ر،صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم ِمن بيْنِ نِسائِِه بالسَّرا

ال لکِ رسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه ما ق ا:فَلَمَّا قَام رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم سأَلْتُهَ  

فَلَمَّا تُوُفِّیَ رسوُل اللَّه  ه.قالت: ما کُنُْت ألفْشِی عَلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم سِرَّ م؟وسَلَّ

ی ما قال لِک رسولُ َلمَا حدَّثْتنِ ق،صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قلت: عَزَْمتُ عَلَْيکِ ِبمَا لی عَلَيِْک مِنَ الحَ

أَنَّ » أَما حِين سَارَّنی فی المَرَِّة األولى فَأخْبرنی  م،فقالت: أَمَّا اآلنَ فَنع م؟اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّ 

 أَُرى وإنی ال ن،جِبْرِيل کَان يُعاِرضُهُ الُقرْآن فی ُکلِّ سَنَةٍ مرَّة َأوْ مَرَّتَيْن، وأَنَّهُ عَارَضهُ اآلنَ َمرَّتَيْ

 ت،فَبَکَيْتُ بُکَائَی الذی رأيْ  «فَإنَُّه نِْعم السَّلَف َأنَا لِک  ی،فاتَّقِی اللَّه واصْبِرِ  ب،األجَل إالَّ قدِ اقَْترَ

أوْ  ن،يَا فَاطمةُ أَما َترْضِينَ َأنْ تَکُونی سيَِّدةَ نِسَاء الُمؤْمِنِي» فَلَمَّا رَأَى جَزِعی سَارَّنی الثَانيةَ ، فقال: 

 م.وهذا لفظ مسل ه.متفقٌ علي ت،فَضَحِکتُ َضحِکی الذی رأَيْ « ة؟يِّدةَ ِنساءِ هذهِ األمَّسَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -187

آمد که  اهلل عنها یفاطمه رضنزد شان بودند که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلزنهای 

اهلل عليه  یآنحضرت صلتفاوتی نداشت. چون  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلرفتارش از رفتار 

وی را ديدند، به آمدنش اظهار خوشی نموده و فرمود: دخترم خوش آمده و سپس او را  وسلم

بطرف راست يا چپ خويش نشانده و با او به آهستگی چيزی گفت که او سخت گريست، چون 

رسول اهلل من به وی گفتم: جزع فزع او را مشاهده کرد به آهستگی با او چيزی گفت که خنديد. 

رسول ترا از ميان زنان به راز گفتن اختصاص داد و باز تو ميگريی؟ چون  اهلل عليه وسلم  یصل

برايت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبرخاست از وی پرسيدم که  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

 چه گفت؟
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 یرسول اهلل صلی کنم. چون را افشاء نم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: من راز 

وفات نمود، گفتم: ترا قسم می دهم بحقی که من بر تو دارم، اينکه بمن بگوئی  اهلل عليه وسلم 

 برايت چه گفت؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکه 

وی گفت: اما اکنون مانعی ندارد. بار اول که با من راز گفت بمن خبر داد که جبريل عليه 

کبار يا دوبار قرآن را بوی عرضه می نموده و حاال دوبار بوی عرضه کرده است السالم هر سال ي

و من اجلم را نزديک مشاهده می کنم، پس از خدا بترس و صبر کن، زيرا من سلف نيکی 

برايت هستم و همانطور که ديدی گريستم. و چون جزع فزعم را ديد بار دوم با من راز گفته و 

نمی شوی که سردار زنان مؤمن يا فرمود که: سردار زنان اين امت فرمود: ای فاطمه آيا راضی 

 باشی؟ و من چنانچه ديدی خنديدم.
 

أَتى علیَّ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم رضی اللَّه عنه قال:  س،وعن ثابتٍ عن أن -188

َفلَمَّا جِتتُ قالت: ما  ی،بْطْأتُ على أُمِّ فَبَعَثنی فی حاجة ، فَأ ا،فسلََّم عَلَيْنَ ن،وأَنا ألْعُب مع الْغِْلما

 ر.قلت: إِنَّهَا س ه؟فقلت: بَعَثَنی رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم لحَاجَةٍ ، قالت: ما حَاجت ک؟حَبَسَ

ثُْت بِِه أحَدًا واللَّهِ لْو حدَّ  س:قال أَنَ  ا.قالتْ: ال تُخِبرَنَّ بسِر رسول اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم أحد

 ا.وروى البخاری بَْعضَهُ ُمخْتصر م.رواه مسل ت.لحدَّثْتَُک بِِه يَا ثابِ 
 

 گفت: روايت است که مااهلل عنه یاز انس رضاز ثابت  -188

نزدم آمدند، من با بچه ها بازی می کردم. پس برما  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

من ديرتر نزد مادرم رسيدم. چون آمدم مادرم گفت:  سالم نمود و مرا برای کاری فرستادند و

 چرا دير کردی؟

 مرا برای کار خويش فرستادند. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: 

 گفت: کار شان چه بود؟

 گفتم: آن پوشيده است.

 باخبر مساز! اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: هيچکس را از راز 

اگر به کسی آنرا صحبت می کردم برايت صحبت می  گفت: بخدا اهلل عنه یرضانس 

 کردم، ای ثابت!
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 باب وفا به عهد و پيمان و بجای آوردن وعده -81
 

  34اإلسراء:  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ اْلعَهْدَ کَانَ َمسْؤُوالً{قال اهلل تعالی: }

 96النحل:  وَأَوْفُوْا ِبعَهْدِ اللِّه إِذَا عَاهَدتُّمْ{ و قال تعالی: }

 6المائدة:   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُوِد{ و قال تعالی: }

{ کَبَُر مَقْتاً عِندَ اللَِّه أَن تَقُولُوا 2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَِم تَقُولُونَ مَا لَا تَْفعَلُونَ} و قال تعالی: }

 3 – 2الصف:  {3مَا لَا تَفْعَلُونَ}
 

 34خداوند می فرمايد: و به عهد وفا کنيد که از عهد پرسيده خواهد شد. اسراء:

 96و هم می فرمايد: و به عهد خدا وفا کنيد، چون عهد و پيمان نموديد. نحل: 

 6و ميفرمايد: ای مؤمنان به عهدها وفا نمائيد. مائده: 

سيار ناپسنديده شد نزد و ميفرمايد: ای مسلمانان چرا آنچه را که نمی کنيد می گوييد. ب

  3 – 2خدا که چيزی را انجام نمی دهيد، بگوييد. صف: 
 

آيَةُ » أن رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  ه،عن أبی هريرة رضی اللَّه عن -189

 متفٌق عليه. «المُنَافِقِ ثَالثٌ: إذا حَدَّث کَذب، وإذا وَعدَ أخَلف، وإذا اؤْتُمِنِ خَانَ 

 « .وإنْ صَامَ وصَلَّى وَزََعمَ أَنَّهُ مسِلمٌ » : لمسلم روايةٍ فی زاد   
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -189

 فرمود: نشانهء منافق سه چيز است:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 چون سخن راند، دروغ گويد.

 و چون وعده کند، مخالفت نمايد.

 خيانت کند. و چون امين شمرده شود،

و در روايتی مسلم افزوده شده که: هر چند نماز گزارده و روزه گيرد و گمان کند که او 

 مسلمان است.
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أنَّ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه  ا،وعن عبدِ اللَِّه بن عمرو بن العاص رضی اللَّه عنهم -191

ومنْ کَانَتْ فِيه خَصلَةٌ مِنْهُنَّ کاَنتْ فِيهِ خَصْلَة  ا.الِصأرْبع مِنْ کُنَّ فِيهِ کَانَ مُنَافِقاً خَ» وسَلَّم قال: 

متفقُ  «وَإذا خَاصَم فَجَرَ  ر،وَإذا عَاهَدَ غَدَ  ب،وإذَا حدَّثَ کذَ  ن،إذا اؤُتُمِنَ خَا ا:مِن النِّفاقِ حَتَّى يَدَعَهَ

 ه.علي
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما روايت شده که: -191

فرمود: چهار خصلت است که هرگاه در يک فرد جمع  اهلل عليه وسلم  یسول اهلل صلر

شود، او منافق خالص است و آنکه در او صفتی از اين اوصاف باشد، در او صفتی از نفاق موجود 

 است؛ تا آن را ترک کند:

 چون امين شمرده شود، خيانت کند.

 و چون سخن راند، دروغ گويد.

 کند، فريب بازی نمايد. و چون عهد و پيمان

 و چون دعوا کند دشنام دهد.
 

لو قدْ جاءَ مالُ » قال لی النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن جابرٍ رضی اللَّه عنه قال:  -196

هلُل عَلَيِْه فََلْم َيجیءْ ماُل الْبحْرَيِْن حَتَّى قُبَِض النبیُّ صَلّى ا «الْبَحْرَيْن أْعطَيْتُکَ هکَذا وهکذا وَهَکَذا 

 وسَلَّم، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن أَمََر أبُو بَکْرٍ رضی اللَّه عنه فَنَادى: مَنْ کَانَ لَهُ عنْدَ رسول اللَّه صَلّى

لَّم قال لی کَذَا، اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عِدٌَة أوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأتَيتُهُ وقُلْتُ لَهُ: إنَّ النبی َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ

 متفقٌ عليه. فَحثَى لی حَثْيَةً ، َفعدَدُْتها، فَإذا هِی َخمْسُمِائَةٍ، فقال لی: خُذْ مثْلَيْهَا.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جابر  -196

برايم فرمود: اگر حتماً مال بحرين آمد، برايت اينقدر و اينقدر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

وفات يافت. چون  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهم، مال بحرين نيامد تا اينکه و اينقدر می د

پيامبر امر نمود و اعالن کرد، هر کسی که وام يا پيمانی از  اهلل عنه یابوبکر رضمال بحرين آمد، 

اهلل  یپيامبر صلطلبگار است، نزد ما بيايد، و من نزد او آمده و گفتم: که  اهلل عليه وسلم یصل

 برايم چنين و چنان گفت. يه وسلمعل
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او برايم دو کف داد، و من آن را شمرده ديدم که پانصد است، و به من گفت که دو برابر 

 آن را بردار.

 

 باب در لزوم استمرار بر کار نيکی که بر آن عادت کرده است -87
 

 66الرعد:  رُواْ مَا بِأَنْفُسِِهمْ{ قال اهلل تعالی: }إِنَّ الّلَه الَ ُيغَيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى يَُغيِّ

 92لنحل: ا وَالَ تَکُوُنواْ کَالَّتِی نَقََضتْ َغزْلَهَا ِمن بَعْدِ ُقوَّةٍ َأنکَاثاً{ و قال تعالی: }

 مْ{وَلَا يَکُوُنوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَْأمَدُ فَقَسَتْ قُُلوبُهُ و قال تعالی: }

 61الحديد: 

 27 الحديد: فَمَا رََعْوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا{ و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: همانا خداوند وضع گروهی را تا خود شان عوض نکنند، عوض نمی 

 66کند. رعد: 

و ميفرمايد: و نباشيد چون زنيکه گسست رشتهء خود را بعد از استواری پاره پاره 

 92ساخته. نحل: 

ميفرمايد: و نباشيد مانند آنانکه داده شده اند کتاب قبل ازين، پس درازگشت بر آنان  و

 61مدت و دلهای شان سخت شد. حديد: 

 27و هم می فرمايد: پس آنرا طوريکه الزم بود، مرعی نداشتند. حديد: 
 

صَّلى  اللَّه رسول لی قال: قال عنهما اللَّه رضی العاص بن عمرو بن اللَّه عبد وعن -192

 متفقٌ عليه. «َکانَ يقُوم اللَّْيلَ فَترَک قيَامَ اللَّيْل  ن،ال تَکُنْ مِثل فُال ه،يا عبْدَ اللَّاهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: 
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -192

باش که نماز تهجد را فرمود: ای عبد اهلل! مانند فالنی م اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل 

 برپا می داشت، و بعد آن را ترک نمود.
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 باب استحباب سخن نيکو گفتن و گشاده رويی در وقت ديدار -88
 

 88الحجر:  وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلُْمؤْمِنِينَ{قال اهلل تعالی: }

 659آل عمران:  {وَلَوْ کُنَت فَظّاً غَلِيظَ الْقَْلبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَو قال تعالی: }
 

 88خداوند می فرمايد: و بازوی خود را برای مسلمانان پهن کن. حجر: 

و ميفرمايد: و اگر درشت خو، سخت دل می شدی، پراکنده می شدند از اطراف تو. آل 

 659عمران: 
 

» م: وَسلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسول قال: قال عنه اللَّه رضی َحاتمٍ بن عدِیِّ عَنْ -193

 ه.متفقٌ علي «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَْمَرةٍ فَمَنْ َلمْ يجدْ فَبِکَلِمٍَة طَيِّبَةٍ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عدی بن حاتم  -193

فرمود: بپرهيزيد از جهنم هر چند به نيم دانهء خرما  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 است او را گفتاری نيکو. باشد و کسيکه نيابد، پس بسنده
 

والکلِمةُ الطَّيِّبَةُ : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النبی أن عنه اللَّه رضی هريرة أبی وعن -194

 ه.وهو بعض حديث تقدم بطولِ ه.متفقٌ علي «صدَقَةٌ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -194

 ن نيکو گفتن صدقه است.فرمود: و سخ اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

ال » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسول لی قال: قال عنه اللَّه رضی ذَرٍّ أبی وعن -195

 م.رواه مسل «وَلَوْ أَنْ تَلَْقى أخَاکَ ِبوَجْهٍ طَلِيقٍ  ا،تحْقَِرنَّ مِنَ المعْرُوفِ َشيْت
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -195

برايم فرمود: از کار نيکو هيچ چيزی را حقير مشماريد،  اهلل عليه وسلم  یاهلل صلرسول 

 هر چند اينکه با برادر خويش با چهرهء گشاده روبرو شويد.
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باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن  -89

برای مخاطب وتکرار نمودن آن برای فهميدن، هرگاه بدون تکرار آن 

 فهميده نشود

 

 أعَادها بِکلِمَةٍ تَکَلّم إذا کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی أن عنه اللَّه رضی أنس عن -191

 ی.رواه البخار ا.وإذا أتَى عَلى قَوْمٍ َفسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ علَيْهِْم َثالث ه،عَن تُفْهَم حَتَّى ثَالثاً
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز انس  -191

چون سخنی را می گفتند، آن را سه بار تکرار می کردند، تا  اهلل عليه وسلم یبر صلپيام

سخن شان فهميده شود. و چون نزد گروهی می آمدند و بر آنها سالم می کردند، سه بار سالم 

 می نمودند.

ش: حدیث افاده می کند که شخص باید برای مخاطب خویش سخن خود را روشن نماید تا وی درست آن 
 بفهمد و اینکه سه با سالم می فرمود چند دلیل دارد: را

خطابی رحمه اهلل می گوید: که سه بار سالم کردن بواسطهء آن بوده که مردم زیاد بوده اند و در اول و 
 را درست درک کنند. اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلمیان و آخر شان سه بار سالم نموده است تا سالم 

م یک سالم برای اجازه خواستن است و دومی برای تحیه است و هنگامی که یا اینکه مراد از سه سال
 شخص به خانهء داخل می شود و سومی برای وداع است.

 

کان کالمُ رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کالمًا : قالت عنها اللَّه رضی عائشة وعن -197

 د.اورواه أبو د ه.فَصْال يفْهَمُهُ کُلُّ مَن يَْسمَعُ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -197

سخنی روشن بود که هر کس آن را می شنيد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلسخن 

 می فهميد.

 

باب در موردلزوم شنيدن همنشين، سخن درست و حالل  -91
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همنشين خويش را، و دستور دادن عالم و واعظ، حاضران مجلس خويش را 

 به سکوت

 

قال لی رسول اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم : قال عنه اللَّه رضی اللَّه عبدِ بن جَرير عن -198

ال ترِْجعُوا بعْدِی کُفَّاراً يْضرُِب بَْعضُُکمْ رِقَاب » ثمَّ قال:  «اسَْتنْصِتِ النَّاسَ »  ع:فی حجَِّة الْوَدَا

 ه.متفقٌ علي «بَعْضٍ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرض از جرير بن عبد اهلل -198

در حجة الوداع برايم فرمود: مردم را به خاموشی امر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کن، و باز فرمود: بعد از من کافر نشويد، که برخی از شما گردن برخی ديگر را بزند.

یعنی مانند کفار نشوید که گردنهای همدیگر « ضٍ ال ترْجِعُوا بعْدِی کُفَّاراً یْضرِبُ بَْعضُکُمْ رَِقاب بَعْ » ش: : 
 را بزنید. یا معنایش این است که: کافر نعمت آخرت مشوید که آن ایجاب می کند، این کار را ننمائید.

یا اینکه حقیقتًا کافر می شوید به اینکه همدیگر را بکشید و آن را حالل هم بشمارید. این حدیث ایجاب 
الم خیلی متوجه باشند که خدای نخواسته بواسطهء نزاکت های قومی و شخصی و یا می کند که سنگرداران اس

حزبی و گروهی سبب ریختن خون برادر مسلمان خود نشوند، زیرا بدون شک کسی که مرتکب این کار شده و آن 
سی سبب شود که را حالل بشمارد، کافر و مرتد از دین خدا می گردد. العیاذ باهلل. و نباید هم اختالفات جزئی سیا

افراد مسلمان به جان هم افتند و برای توسعهء قدرت ظاهری خویش خون مسلمانان را بریزند. زیرا ساحهء جهاد 
ساحهء آزمایش  است و فتنه. و آنکه مرتکب کشت و کشتار شود هر چند آنرا حالل هم نشمارد، بدون شک جهاد 

 ران دنیا و آخرت روبرو می سازد. )مترجم(خود را باطل نموده و خود را و العیاذ باهلل با خس

 

 باب در مورد موعظه و پند دادن، و ميانه روی در آن -96
 

 625النحل:  ادْعُ إِِلى سَبِيلِ َربَِّک بِالْحِکْمَِة وَالْمَوْعِظَةِ اْلحَسَنَةِ{ قال اهلل تعالی: }
 

 625نحل: خداوند می فرمايد: دعوت کن به راه پروردگارت با دانش و پند نيک. 
 

کَانَ ابُْن مسُْعودٍ رضی اللَّه عنه يُذکِّرُنَا فی ُکل عن أبی واِئلٍ َشقِيقِ بنِ سَلََمةَ قال:  -199

فقال: أما إِنَّهُ يَمنعنی  م،خَمِيسٍ مرة ، فَقَالَ لهُ َرجُل: يَا أَبَا عبْدِ الرَّحْمنِ لوددْتُ أَنَّکَ َذکَّْرتَنَا کُلَّ يَوْ
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ذلکَ أنی أْکرَهُ أنْ أمِلَّکُمْ وإِنِّی أتَخوَّلُکُمْ بِالموْعِظةِ، کَمـَا کَانَ رسول اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم  مِنْ

 ه.متفقٌ علي يَتَخَوَّلُنَا بها مَخافَةَ السَّآمَةِ علَيْنَا.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو وائل شقيق بن سلمه  -199

در هر پنجشنبه بما موعظه می نمود. مردی به او گفت: ای ابو  اهلل عنه یرضابن مسعود 

 عبد الرحمن دوست داشتم که هر روز مارا پند می دادی.

گفت: آنچه مرا از اين کار باز ميدارد، اينست که ميترسم شما را خسته گردانم و من 

عمل  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلروزی را به موعظهء شما اختصاص می دهم، همانطوريکه 

 می نمود از ترس خستگی و مالمت شما.

ش: وعظ بمعنای دستور دادن به اطاعت و فرمانبرداری و توصیه به آن است. و اقتصاد در موعظه بمعنای 
میانه روی در آنست که نه چنان مبسوط و طوالنی شود که سبب اندوه و مالل گردد و نه چنان موجز و کوتاه که 

درست فهمیده نشود ونه هم دائمی باشد که با تداوم وهمیشه موعظه کردن سبب مالل شنوندگان  گفتهء شخص
 شود.

معنای یَتََخوَّلُنَا این است که وی سراغ ما را گرفته و می دید که چه وقت بیشتر سرحال و خوش می باشیم 
 تصاص می داد.و آمادهء شنیدن موعظه و اندرزیم و آنوقت را برای سخنرانی و موعظهء ما اخ

 

عن أبی الْيَقظان عَمَّار بن ياسر رضی اللَّه عنهما قال: سمِْعتُ رسول اللَّه َصلّى اهلُل  -711

فَأَطِيلوا الصَّالةَ ، وَأَْقصِروا  ه.مِتنَّةٌ مِنْ فقهِ  ه،وَِقصر خُطْبِتِ ل،إنَّ طُولَ صالةِ الرَّجُ» عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: 

 م.رواه مسل «الخُطْبةَ 
 

 هما روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز ابو اليقظان عمار بن ياسر  -711

شنيدم که می فرمود: همانا درازی نماز مرد و کوتاهی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 خطبه اش نشانه ای از دانش اوست. از اينرو نماز خود را طوالنی نموده و خطبه را کوتاه کنيد.
 

 اللَّه رسول مَع أصَلِّى أَنا بينما » الحَکم السُّلَمِیِّ رضی اللَّه عنه قال:  عن مُعاويةَ بنِ -716

 م،فَرَمانی القوم بابصاِره ه،إذْ عطسَ رُجلٌ مِنْ القَْومِ فَقُلت: يرْحَُمکَ اللَّ م،وسَلَّ عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى

على أفخاذهم فلما رأيتهم فجعلوا يضربون بأيديهم  ی؟فقلت: وا ثکل أُمَّيَاه ما شأنکم تنظرون إل

مَا رََأيْتُ  ی،فَبابی هُوَ وأُمِّ م،فَلَمَّا صلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّ ت،يُصَمِّتُوننی لکنی سک

َهذِِه  إِنَّ » قال:  ی،فَوَاللَّه ما کَهَرنَی وال َضرَبَنی وَال شَتَمَن ه،مُعَلِّماً قَبْله وَال بَْعدَه أَْحسنَ َتعْلِيماً مِنْ
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أو کما  «وقرَاءَُة الْقُرآِن  ر،إِنَّمَا ِهیَ التَّسْبِيحُ والتَّکْبِي س،الصَّالةَ ال َيصْلُُح فيها شَیءُ مِنْ کَالِم النَّا

إنی حديث عهْدٍ بجَاهِلية ، وقدْ جاءَ اللَّه  ه،قلت: يا رسول اللَّ م.قال رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

قلت: وَمِنَّا رجال يَتَطيَّرونَ؟ قال:  «فَال تأْتِهمْ » قال:  ن؟وإِنَّ مِنَّا رجاالً يَأُْتونَ الْکُهَّا م،بِاإلِسْال

 م.رواه مسل« فَال يُصدَّنَُّهْم  م،ذَاکَ شَیْء يَِجدونَه فی صُدورِهِ »
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز معاويه بن حکم سلمی  -716

نماز می گزارديم، ناگاه مردی از قوم عطسه زد، اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما همراه 

برايش يرحمک اهلل گفتم. مردم مرا بچشمان شان نشانه گرفتند و گفتم: مادرم بر من گريه 

 کند، چه شده که بسويم نگاه می کنيد؟

را بر رانهای خود زدند، و چون ديدم که آنها من را به خاموشی دعوت آنها دستهای خود 

نماز گزارد که پدر و مادرم فدايش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکنند، ساکت شدم. چون  می

باد، که هيچ معلمی را پيش از او و بعد از وی نديدم که نيکوتر از وی تعليم دهد! قسم بخدا که 

نه مرا سرزنش نمود و نه زد و نه دشنامم داد، فرمود: در اين نماز جايی برای سخن مردم 

اهلل عليه  یرسول اهلل صل، نماز جای تسبيح و تکبير و خواندن قرآن است، يا چنانچه نيست

 فرمود. وسلم 

! من تازه اسالم آورده ام و بدورهء جاهليت اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 نزديکم، در ميان ما مردمی وجود دارند که نزد کاهنان می روند. 

 فرمود: نزد شان مرو!

 ر ميان ما مردمی اند که فال می بينند.گفتم: د

فرمود: اين چيزی است که آنها در دلهای شان می يابند و اين امر تعبيری در سرنوشت 

 شان نمی دهد، و نبايد آنان را از نظر و کارشان باز دارد.

ن جنی ش: کاهن کسیست که ادعا دارد پنهان افراد را فهمیده و از آینده خبر می دهد، بنحوی که یا فال
به او رهنمائی می کند و یا اینکه خود مدعیست که از روی فهم و عالماتی از عیب آگاه بوده و خبر می دهد. و 

یعنی این حالتی است روانی که در روان شان مشاهده « ذَاکَ شَیْء َیجِدونَه فی صُدوِرهِم »تطیر، بدفالی را گویند: 
 ا از کارش باز دارد.می کنند، ولی نباید این بدفالی و تشاؤم او ر

از این دانسته می شود که شخص به مجرد تشاؤم و بدفالی کردن گنهکار نمی گردد، زیرا این حالتی است، 
غیر ارادی و روانی، اما عمل به تشاؤم از دیدگاه شریعت اسالمی ممنوع است. زیرا شیطان انسان را وا می دارد که 
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عتقاد اینکه بجز خدا مؤثری وجود دارد، می کشاند که این اشتباهی است بدان عمل می کند و این امر انسان را به ا
 آشکار و گناهی است بس بزرگ.

 

وَعظَنَا رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيِْه وعن العِرْباض بن سَاريةَ رضی اللَّه عنه قال:  -712

وَقدْ سَبق بِکَمالِِه فی باب  ث،وَذََکرَ الحدِي وَذَرَِفتْ مِنْها العُيُون ب.وسَلَّم مَوِْعظَةً وَجَِلتْ مِنهْا القُلُو

 ح.وذََکرْنَا َأنَّ التِّرِْمذیَّ قال إنه حديث حسنٌ صحي األمر بالمُحافَظِة على السُّنَّةِ ،
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عرباض بن ساريه  -712

ضطراب آمده و ما را موعظه نموده که از آن دلها به ا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

چشمها اشکباران شده که اين حديث را قبالً در بارهء محافظت بر سنت به طور کامل ياد آور 

 شد.

 

 باب در فضيلت سنگينی و وقار -92
 

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمُْشونَ عَلَى الْأَْرضِ َهوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ  قال اهلل تعالی: }

 13الفرقان:   وا سَلَاماً{قَالُ
 

خداوند می فرمايد: و بندگان خدا آنانی اندکه بر زمين به آهستگی روند و چون 

سبکسران به ايشان سخن زنند، گويند، سالم بر شما ) باش شکيبائی پاسخ دهند(. فرقان: 

83  
 

 عَلَْيهِ وسَلَّم مَا رَأَيُْت رسول اللَّه َصلّى اهللُ: قالت عنها اللَّه رضی عائشة وعن    -713

 ه.متفقٌ علي م.إِنَّما کانَ يَتَبَسَّ  ه،مُسْتَجْمِعاً َقطُّ ضَاحِکاً حتَّى ُترى مِنه لَهَوَاتُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -713

در خنديدن مبالغه کرده باشند،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهيچوقت نديدم که 

تبسم  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلان شان ديده شده باشد. همانا طوری که گوشت آخر ده

 می نمود.
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باب در استحباب رفتن به نماز و درسهای علم و ديگر عبادات با  -93

 سنگينی و وقار
 

 32الحج:  قال اهلل تعالی: } وَمَن ُيعَظِّمْ شَعَاِئرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا ِمن تَقْوَى الْقُُلوبِ{
 

ايد: و هر که شعاير خدا را تعظيم کند، پس اين تعظيم از تقوای خداوند می فرم

 32دلهاست. حج: 
 

وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه قال: سمعُت رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يقول:  -714

وعَلَيکم السَّکِينَة ، فَما  ن،ووأَُُِتوهَا وَأَنُتمْ تمْشُ  ن،إذا أُقِيمَِت الصَّالة ، فَال تَْأتُوهَا وأنْتُْم َتسْعَوْ » 

 ه.متفقٌ علي «وَمَا فَاتَُکمْ فَأَتمُّوا  ا،أَدْرَکْتُْم فَصَلُّو

 .«فَإنَّ أحَدُکمْ إذا کانَ يعمِدُ إلى الصالِة فَهُوَ فی صالةٍ » : له رواية فی مسلم زاد 
 

 گفت:  اهلل عنه روايت است که یاز ابو هريره رض -714

شنيدم که می فرمود: چون نماز برپاشد با شتاب   عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صلاز 

بسوی آن ميآييد، بلکه بسوی آن با آرامش و وقار برويد، پس آنچه را که دريافتيد، بگزاريد و 

 آنچه که از نزد شما فوت شده تمامش کنيد.

در  مسلم در روايتی افزوده: زيرا هنگاميکه يکی از شما قصد نماز می کند، پس گويی او

 نماز ايستاده است.
 

وعن ابن عباس رضی اللَّه عنهما أَنَّهُ دََفعَ مَعَ النبی صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم َيوَْم عرَفََة  -715

فَأَشار بَِسوْطِهِ إِلَيْهِْم  ل،فَسَمع النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَرَاءه زَجْراً شَديداً وَضَرْباً وَصْوتاً لسِب

 ه.وروى مسلم بعض ی،رواه البخار «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْکُمْ بِالسَّکِينَةِ فَِإنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِاإلِيضَاعِ »  وقال:
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رضاز  -715

اهلل  یپيامبر صلدر روز عرفه بسوی عرفات پيش رفت،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاو با 

در عقب خويش راندن بشدت و زدن و صدای شتر را شنيده و با تازيانه ای بسوی  عليه وسلم

شان و اشارت نموده فرمود: ای مردم آرامش را پيشه گيريد، زيرا طاعت و نيکوکاری به شتاب 
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 نمودن نيست.

 

 باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان  -94
 

{ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا 24ْبرَاهِيمَ الْمُْکرَمِينَ}هَْل أَتَاکَ حَدِيُث ضَيْفِ إِ قال اهلل تعالی: }

{ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا 21{ فَرَاغَ إِلَى َأهْلِهِ فَجَاء بِِعجْلٍ سَمِيٍن}25سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنکَرُونَ}

 27 - 24الذاريات:  {27تَأْکُُلونَ}

قَوْمُهُ يُْهرَعُونَ إِلَيْهِ َومِن قَبْلُ کَانُواْ َيعْمَُلونَ السَّيِّتَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ وَجَاءهُ  قال اهلل تعالی: }

 78هود:  هَـؤُالء بَنَاتِی هُنَّ أَطَْهرُ لَکُمْ فَاتَّقُوْا اللّهَ َوالَ ُتخُْزونِ فِی ضَيْفِی أَلَيْسَ مِنکُمْ رَُجلٌ رَّشِيدٌ{
 

و خبر مهمان گرامی ابراهيم، وقتی در آمدند بر ابراهيم خداوند می فرمايد: آيا رسيد به ت

سالم گفتند، جواب سالم داده گفت، آنها گروهی اند ناشناخته و بسوی اهل خانهء خويش 

  27 – 24متوجه شد و کباب گوسالهء فربهی پيش آنان آورد و گفت: آيا نمی خوريد؟ ذاريات: 

بل از آن کارهای زشت می کردند. لوط و ميفرمايد: و پيش لوط قومش شتابان آمدند و ق

گفت: ای قوم من! اين دختران من اند! )يعنی نکاح کنيد( اينها پاکيزه تر اند، برای شما، پس از 

خدا بترسيد و مرا رسوا مکنيد در بارهء مهمانان من، آيا در شما هيچ مرد شايسته ای نيست؟ 

 78هود: 
 

مَنْ کانَ يُؤمنُ » لنَّبِیَّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال: وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أنَّ ا -711

وَمَنْ کَانَ ُيؤِمنُ بِاللَّه واليَوم اآلِخرِ فليصِْل رَحِمَهُ، وَمَنْ کَانَ يؤمِنُ  ه،بِاللَّه واليَومِ اآلِخرِ فَلْيُکِرمْ ضَيفَ

 ه.تفقٌ عليم «بِاللَّه وَاليوْمِ اآلخِرِ َفلْيَقْل خَيْراً أَوْ ليَْصمُتْ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -711

فرمود: آنکه بخدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد مهمان خود را   اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

احترام کند و آنکه بخدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد در انجام صلهء رحم پيوسته اقدام کند و 

 دارد، بايد سخن خير بر زبان راند و يا خاموش شود. آنکه بخدا و روز آخرت ايمان

ش: احترام مهمان از جملهء سنن مبارکه و ارزشمندیست که اسالم بر آن بسیار تأکید کرده است، و شکی 
نیست که جوانمردی و کرم مسلمان در مهمان نوازی آشکار می شود، و ادای مهمانی تنها در تقدیم نیازهای 
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و آشامیدنی نیست، بلکه بایست شخص از مهمانش دفاع نموده و از رسیدن آزار به وی مهمان چیزهای خوردنی 
 ممانعت بعمل آورد.

و پیوسته داشتن صلهء رحم هم از واجبات است که متأسفانه امروز قطع صلهء رحم در میان خداوندان 
امروزه رعایت آن دشوار قرابت و رحم بسیار مشاهده می شود و هم سکوت از غیبت و خاموشی از واجباتست که 

شده و بویژه با پیاده شدن سیاستهای گوناگون در میان امت اسالمی اصاًل این اصل فراموش شده و نفاق و شقاق 
 و غیبت و سخن چینی نقل محافل مردم گردیده است که باید از چنین اعمالی بر حذر بود. )مترجم(

 

یِّ رضی اللَّه عنه قال: سَمِعتُ رسول اللَّه وعن أبی ُشرَيْح خُوَيلِد بن عمرو الُخزَاعِ -717

وما  ا:قالو «مَنْ کان يؤمِنُ بِاللَّه واليوْمِ اآلِخرِ َفلْيُکرْم ضَيفَهُ جَائَِزتَُه » صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم يقول: 

ما کان وَرَاءَ ذلکَ فهو َصدَقَة ف م،والضِّيَافَةُ َثالَثةُ أَيَّا ه.يَومُه وَلَيْلَتُ» قال:  ه؟جَائِزَُتهُ يا رسول اللَّ 

 ه.متفقٌ علي «عليه 

 ه.يا رسول اللَّ ا:قالو «ال يحِلُّ ِلمُسلمٍ أن يُقِيم عند أخِيهِ حتى يُؤِْثمَهُ » : لمسلم روايةٍ وفی  

 « .يُقِيمُ عِنْدَهُ وَال شَیءَ َلهُ يَْقِريهِ بِِه » قال:  ه؟وکَيْف يُْؤثِمُ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضعمرو الخزاعی  از ابو شريح خويلد بن -717

شنيدم که می فرمود: آنکه بخدا و روز آخرت ايمان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 دارد، بايد جائزهء مهمان خود را اکرام کند. 

 ! جائزه اش چيست؟اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 روز است و آنچه زائد از اين باشد، صدقه است.  3فرمود: همان روز و شبش را و مهمانداری 

و در روايتی از مسلم آمده که: روا نيست برای هيچ مسلمانی که نزد برادرش اقامت کند، تا 

 حدی که او را گنهکار سازد. 

 ! چگونه گنکار می کند؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

چيزی وجود ندارد که بدان مهمانداری او را بجای فرمود: در نزدش می ماند در حاليکه نزد او 

 آورد.

 

 باب در استحباب مژده دادن و مبارک باد به خير -95
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{ الَّذِينَ َيسْتَمِعُونَ الْقَوَْل فَيَتَّبِعُونَ َأحْسَنَهُ أُوْلَتَِک الَّذِيَن 67فَبَشِّْر عِبَادِ}قال اهلل تعالی: }

 81 – 8٥الزمر:   {68أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} هَدَاُهمُ اللَُّه وَأُوْلَتِکَ ُهمْ

التوبة:  يُبَشِّرُُهمْ رَبُُّهم بِرَْحمَةٍ مِّنْهُ وَِرضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ{ و قال تعالی: }

26 

 31فصلت:  وَأَْبشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ{و قال تعالی: }

 616الصافات:  فَبَشَّرْنَاُه بِغُلَامٍ حَلِيمٍ{ } و قال تعالی:

 19هود:  وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِْبرَاهِيَم بِالْبُـشْرَى{ و قال تعالی: }

 وَامْرَأَُتهُ قَآئَِمةٌ فََضحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وََراء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ{ و قال تعالی: }

 76هود: 

  فَنَادَتْهُ الْمَنئِکَُة وَهَُو قَائٌِم يَُصلِّی فِی الْمِْحرَاِب أَنَّ الّلهَ يُبَشِّرُکَ بَِيحْيَـى{ لی: }و قال تعا

 39عمران: آل 

إِذْ قَالَتِ الْمَنئِکَةُ يَا َمرْيَمُ إِنَّ الّلهَ يُبَشِّرُکِ بِکَلَِمةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيَسى  و قال تعالی: }

 45آل عمران:  رَْيمَ وَجِيهاً فِی الدُّنْيَا وَاآلخَِرةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ{ابْنُ مَ
 

 واآليات فی الباب کثيرة معلومة .
 

خداوند می فرمايد: پس مژده ده آن بندگانم را که سخن را می شنوند و نيکوترين آن را 

  68 – 67پيروی می کنند. زمر: 

پروردگار شان به رحمتی از سوی خود و به  و می فرمايد: مژده می دهد ايشان را

 26خوشنودی و به بوستانها و ايشان را در آنجا است نعمت دائم. توبه: 

 31و ميفرمايد: و شادی کنيد به بهشتی که به شما )در دنيا( وعده داده می شد. فصلت: 

 616و ميفرمايد: پس او را بشارت داديم )به نوجوانی بردبار(. صافات: 

 19ايد: و فرستادگان ما پيش ابراهيم به بشارت آمدند. هود: و می فرم

و می فرمايد: و زن ابراهيم ايستاده بود، پس بخنديد و مژده داديمش بتولد اسحاق و 

 76بعد از اسحاق بوجود يعقوب. هود: 

و می فرمايد: پس ندا کردند او را فرشتگان و او ايستاده، نماز می گزارد در عبادتگاه، که 
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 39را به يحيی بشارت می دهد. آل عمران: خدا ت

و می فرمايد: آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مريم هر آئينه خدا بشارت می دهد ترا به 

 45فيضی از جانب خود که نام او مسيح است. آل عمران: 
 

رضی اللَّه عن أبی إِبراهيمَ وَيُقَالُ أبو محمد ويقال أَبو مُعَاوِيةَ عبدِ اللَّه بن أبی أَوْفی  -718

 ب،بِبيْتٍ فی الجنَِّة مِنْ قَصَ  ا،عنه أَنَّ رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم َبشََّر َخدِيجَةَ ، رضی اللَّه عنه

 ه.متفقٌ علي ب.الصَخبَ فِيه وال َنص
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن ابی اوفی  -718

ها را به خانه ای از َنی )در اين جای اهلل عن یرضجه خدي اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مراد لؤلؤ يست که داخلش خاليست( در بهشت مژده دادند که داد و فرياد و خستگی در آن 

 نيست.
 

ثُمَّ خَرََج فقال:  ه،أَنَّهُ تَوضَّأَ فی بيت ه،وعن أبی موسى األشعریِّ رضی اللَّه عن -719

فَسَأَلَ عَن النَّبِیِّ  د،فجاءَ المَسْجِ ا،وألُکوَننَّ معَهُ يوْمِی هذ م،هللُ عَلَيْهِ وسَلَّأللْزَمَنَّ رسول اللَّه صَلّى ا

حتَّى دَخَلَ بْترَ أريسٍ  ه،فَخَرَجُْت عَلى َأثَِرهِ أَسأَُل عنْقال:  ا،وَجَّهَ ههُنَ ا:صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقالُو

فإذا  ه،لُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم حاجَتهُ وَتوضَّأَ، فقُْمُت إِلَيْفجلَسُْت عِنَْد الْباب حتَّى َقضَى رسو

فَسلَّْمُت عَلَيْهِ ُثمَّ  ر،وَکشَفَ عْن ساقَيْهِ ودالهَما فی البِتِ ا،وتَوسطَ قفَّهَ س،هُو قَْد جلَس على بتر أَري

 ت.انَْصرف

 م.ولِ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم اليوْفجَلسُْت عِند الباب َفقُلت: ألکُونَنَّ بَوَّاب رسُ    

فَقْلت: على  ر،فَقَال: أَُبو بک ا؟فَجاءَ أَبُو بَْکرٍ رضی اللَّهُ عنه فدفَع الباب فقُْلت: منْ َهذَ

 «الجنَّةِ ائْذَنْ لَه وبشِّرْه ب» فَقال:  ن،ثُمَّ َذهَبْتُ فَقُلت: يا رسُول اللَّه هذَا َأبُو بَْکرٍ يسْتَأْذِ ک،رِسْلِ

ادْخُْل ورسُوُل اللَّه يُبشِّرَُک بِالجنِة ، فدخل أَُبو بَکٍْر حتَّى جلَس عنْ  ر:فَأَقْبَلْتُ حتَّى قُلت ألبی بک

ودَلَّى رِجْلَيِْه فی البتِِر کما صنَعَ رَُسولُ صَلّى اهللُ  ف،يمِينِ النبیِّ َصلّى اهلُل َعلَيْهِ وسَلَّم معَُه فی القُ

فقُْلت: إْن  ی،وقد تَرکتُ أَخی يتوضأُ ويلْحقُن ت،ثُمَّ رََجعُْت وجلسْ ه،وکََشف عْن ساقيْ م،عَلَيْهِ وسَلَّ 

 ه.بِ  يأْتِ خَيْراً     َأخَاهُ يُريدُ    يُرِدِ اللَّه بُِفالنٍ 

 ک،لِفقُلْتُ: على رِسْ  ب:َفقال: عُمَرُ بنُ الخطَّا ا؟فقُلت: منْ هَذَ ب،البا يحرِّکُ  إِنْسانٌ  فَإِذا     

» فَقَالَ:  ن؟فَسلَّْمُت عليْهِ وقُْلت: هذَا عُمُر يَسْتَأْذِ م،ثمَّ جتُْت إلى رَسُوِل اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّ
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م فَقُْلت: أَِذنَ أُدخْل وَيبُشِّرُکَ رَُسولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّ ر،فَجِتْتُ عم «ائْذنْ َلهُ وبشِّْرهُ بِالجَنَِّة 

بِالجَنَّةِ، فَدَخَل فجَلََس مَعَ رسُول اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی الُقفِّ عَنْ يسارِهِ ودَلَّى رِْجلَيْهِ فی 

 ه.بِ  يأْت أَخَاهُ  يعْنی  ثُمَّ رجْعتُ فَجَلْستُ فَقُلْت: إن ُيرِدِ اللَّه بِفالنٍ خَْيراً  ر،البِتْ

 ک،فَقلْت: عَلى رْسلِ ن.فقَال: عُثْمانُ بنُ عفا ا؟لْت: مَنْ هذَفجاء إنْسانٌ فحرکَ الباب فقُ    

 «ائْذَن لَُه وبَشِّرُْه بِالجَنَّةِ مََع بَْلوى تُصيُبهُ » فَأْخْبرُْته َفقَال:  م،وجتْتُ النَّبِیَّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ

فََدخَل  ک،لَيِْه وسَلَّم بِالجَنَِّة مَعَ بَلْوَى تُصيبُفَجتْتُ فَقُلت: ادْخلْ وَيُبشِّرَُک رُسولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَ

 فَأَوَّلْتُها قُبُورهمْ. ب:قَالَ سَعِيدُ بُن المُسَيَّ ر.فَوَجَد القُفَّ قَدْ مُِلئَ ، َفجَلَس وُجاهَهُمْ مِنَ الشَّقِّ اآلخِ

 ه.متفقٌ علي

أَنَّ  ا:يِْه وسَلَّم بحِْفظِ الباب وَفِيهوأمَرنی رسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَ» :  روايةٍ فی وزاد    

 ن.عُثْمانَ حِينَ بشَّرهُ حمِدَ اللَّه تعالى ، ثُمَّ قَال: اللَّه المُسْتعَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -719

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاو در خانه اش وضوء ساخته برآمد، و گفت: امروز با 

 و با وی خواهم گذراند. خواهم بود

پرسش نمود. گفتند: اينجا آمده بود  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسپس به مسجد آمده از 

 و من بدنبال شان برآمده از ايشان پرسيدم تا اينکه به بتر اريس )نام منطقه ای( داخل شد.

ه، وضوء ادای حاجت نمود اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبر آستانهء خانه نشستم، تا 

بر کرانه های بتر اريس  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلساختند، نزد شان ايستادم و ديدم که 

 در وسط ديوار احاطهء چاه نشسته ساق شان را برهنه نموده و در چاه آويزان نمودند.

من بر ايشان سالم نمودم و بعد بطرف دروازه بازگشتم، نشستم و گفتم: امروز دربان 

 خواهم بود.   عليه وسلماهلل یپيامبر صل

 در را کوبيد، گفتم: کيست؟ اهلل عنه یابوبکر رض

 . اهلل عنه یابوبکر رضجواب داد: 

اهلل  یابوبکر رضرفته و گفتم:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: آهسته تر، بعداً نزد 

 اجازت می خواهد! عنه

 فرمود: اجازتش ده و او را به بهشت مژده رسان.



 456 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

اهلل عليه  یصلاين را گفتم، داخل شو و رسول اهلل  اهلل عنه یابوبکر رضم تا به برگشت

 یپيامبر صلداخل شد و بطرف راست  اهلل عنه یابوبکر رضترا به بهشت مژده می دهد،  وسلم

پاهايش را برهنه نموده و در چاه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنشست و چون  اهلل عليه وسلم

 آويزان نمود.

بعداً رفتم و نشستم در حاليکه برادرم را در حال وضوء گذاشته بودم که بمن بپيوندد و 

ارادهء خير داشته باشد، او را به اينجا می  –قصد برادرش است  –گفتم: اگر خداوند به فالنی 

 رساند.

 ناگاه شخصی را ديدم که در را حرکت می داد.

 گفتم: کيست؟

 !اهلل عنه یرضگفت: عمر بن خطاب 

آمده و بر وی سالم نموده و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتم: درنگ کن! و نزد 

 اجازت می خواهد. اهلل عنه یعمر رضگفتم: 

 فرمود: اجازتش داده و بوی مژدهء بهشت ده. 

 یرسول اهلل صلنزد عمر آمده و گفتم: درآی و ترا به بهشت مژده باد! داخل شد و همراه 

نشسته و پاهايش را در چاه آويزان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلطرف چپ  از اهلل عليه وسلم 

 نمود. بعد برگشتم و نشستم.

او را می رساند، در  –مقصود برادرش است  –گفتم: اگر خدا بکسی خيری را بخواهد 

 اين وقت شخصی دروازه را حرکت داد، گفتم: کيستی؟

 !اهلل عنه یرضگفت: عثمان بن عفان 

 آمده و خبر دادم.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلن! نزد گفتم: صبر ک

فرمود: اجازه اش داده و او را به بهشت مژده ده، همراه با مصيبتی که وی را درخواهد 

 يافت.

 آمد و ديد که سرچاه پرشده و رو بروی شان از طرف ديگر نشست.

 سعيد بن مسيب می گويد: اين را به قبرهای شان تأويل نمودم.
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مرا به نگهبانی دروازه امر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلر روايتی افزوده شده که: و د

را بشارت دادم، خدا را سپاس  اهلل عنه یعثمان رضفرمود و در آن نيز تذکر يافته که وقتی 

 گفته و گفت: خداوند مستعان است )يعنی کمک از او خواسته می شود(.
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى کُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رسول اللَّه عنهُ قال:  وعنْ أبی هريرة رضی اللَّه -761

فَقامَ رَُسولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم مِنْ  ر،نَفَ فی عنهما اللَّه رضی وعُمَرُ  بْکرٍ  أَبُو وَمعَنَا وسَلَّم،

 ع.فَکُنْتُ أَوّل من فَزِ ا،نا وَفَزِعْنَا فقُمنبينِ أَظْهُرِنا فَأَْبطَأَ علَيْنَا وخَشِينا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَ

 ر،حتى َأتَيْتُ حَائِطاً لألَْنصَارِ لِبنی النَّجَّا م،فَخَرَجُْت أَبْتغی رسُول اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّ 

: والرَّبيعُ    رٍ خَارِجَه فإذَا ربيعٌ يدْخُلُ فی جوْف حَاِئط مِنْ بِت د،فلَمْ أَجِ ا؟فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ َلهُ باب

 م.فدَخلْتُ َعلى رسُولِ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّ ت،فاحتَفزْ     الصَّغيرُ الجَدْوَلُ

قلت: کُنْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا « ما شَأنُک » قال:  ه،فَقُلْت: نَعَمْ يَا رُسولَ اللَّ « ة؟أَبو هُرير» فقال: 

 ط،ففَزعنَا، فَکُنْتُ أَوَّلَ منْ فَزَع فأَتَيُْت هذَا الحائِ ا،فَخَشِينَا أَنْ تُقَتطعَ دُونَن ا،نَفقُمْتَ فَأَبَطْأتَ علَيْ

 ی.َوهؤالءِ النَّاسُ وَرَائ ب،فَاحْتَفَزْتُ کَمَا يَحْتَِفزُ الثَّعل

نْ لقيتَ مِنْ وَرَاِء هَذا َفم ن،اْذهَْب بِنَعَْلی هاتَيْ» وأَعطَانی نَْعلَيِْه فَقَال:  «يَا َأبا هريرة » فَقَال: 

رواه  ه،وذَکََر الحدِيثَ بطُولِ  «فَبَشِّْرهُ بالجنَِّة  ه،الحائِط يَشْهَُد أَْن ال إلهِ إالَّ اللَُّه مُسْتَيْقناً بها قَلبُ

 م.مسل
 

 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز ابو هريره رض -761

و عمر ابوبکر نشسته بوديم، که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما در اطراف و جوانب 

از ميان ما برخاسته و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما هم با ما بودند. سپس اهلل عنه یرض

تأخير نمود و ما ترسيديم که مبادا، حادثهء بدی به ايشان در غياب ما رخ داده باشد. و 

 اهلل عليه وسلم  یصل رسول اهللبرخاستم و من اولين کسی بودم که ترسيدم و به جستجوی 

برآمدم و به محوطهء در باغی از انصار از بنی النجار رسيدم و اطرافش را گشتم که آيا برايش 

دری پيدا خواهم کرد؟ ولی دری برای آن نيافتم. ناگهان جويچه ای را ديدم که از چاهيکه در 

 کوچک را گويند(.  خارج آن محوطه بود، ميان آن از وسط ديوار داخل می شد )و ربيع جويچهء

 وارد شدم، فرمود: ابوهريره؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلخود را جمع نموده و بر 

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: بلی يا 
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 فرمود: چه خبر با خود داری؟

گفتم: شما در ميان ما بوديد و برخاستيد و بر ما تأخير نموديد و ما ترسيديم که در غياب 

ثهء بدی بشما رخ داده باشد و سخت ترسيديم و من اولين کسی بودم که ترسيدم و به ما حاد

 اين باغ آمده و مانند روباه خود را جمع نموده، داخل شدم و اينک مردم در عقب من هستند. 

فرمود: ای ابوهريره و کفشهای خود را بمن داده و فرمود: اين دو کفش مرا ببر و هر 

ديوار ديدی، در حاليکه از روی يقين قلبی شهادت می دهد که هيچ  کسی را که در عقب اين

 معبود برحقی جز خدا وجود ندارد، مژدهء بهشت ده. و حديث را با درازی اش ذکر کرد.
 

وَهُوَ فی سِيَاقَةِ  ه،حَضَرْنَا عَْمرَو بنَ العاصِ رضی اللَّهُ عنوعن ابنِ شُماسَةَ قال:  -766

أَمَا بَشَّرَکَ َرسُوُل اللَِّه  ه،فَجَعََل ابْنُهُ يَقُول: يا َأبَتَا ر،َوحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلى الجدَا ،المَوِْت فَبَکى َطويال

 ا؟أَما بشَّرَکَ رَُسولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم بکَذَ ا؟صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم بَکذَ

وَأنَّ ُمحمَّداً رسُول اللَّه إِنِّی  ه،دُّ شَهَادَُة َأنْ الَ إِلهَ ِإالَّ اللَّ فَأَقْبلَ بوَجْههِ فَقَال: ِإنَّ أَفْضََل مَا نُعِ

 ی،لَقَدْ رَأَيْتُنی وَمَا أََحٌد أَشَدَّ بُْغضاً لرَسُوِل اللَِّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم مِنِّ ث:قَدْ کُْنتُ عَلى أَطبْاٍق َثال

 ر.فَلَوْ ُمتُّ عَلى تِْلکَ الحالِ لَکُنْتُ مِنْ أَْهلِ النَّا ه،استمْکْنت مِنْهُ فقَتلْت وَال أَحبَّ إِلیَّ مِنْ أَْن أَُکونَ قَدِ

فَلَمَّا جََعلَ اللَّهُ اإلِسْالَم فی قَلْبی أَتيُْت النَّبِیَّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم َفقُلْت: اْبسُْط يمينََک 

» قلت: أَرَدُْت َأنْ أَشَْترطَ قال:  « و؟مالک يا عمر» فقال:  ی،فَبََسَط يمِينَُه فَقَبَضُْت يَدِ ک،فَألُبَايعْ 

أَمَا َعلمَْت أَنَّ اإلِْسالم يَهِْدمُ ما کَانَ قَبلَهُ، وَأَن الهجَرَة قَال:  ی،قُلُْت َأنْ يُغَْفرَ ل « ا؟تَشْتَرطُ ماذَ

 « ه؟وَأنَّ الحَجَّ يَهدِمُ ما کانَ قبلَ ا،تَهدمُ ما کان قبلَه

ومَا  ه،وَال أََجلّ فی عَينی مِنْ م،حَدٌ أَحَبَّ إِلیَّ مِنْ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّوما کان أَ

ألَنِّی لم َأکن أَمأل عَينی مِنه  ت،ولو سُِتلتُ َأن أَصِفَُه ما أَطَق ه،کُنُت أُطِيقُ َأن أَمألَ عَينی مِنه إِجالاًل ل

 َأن َأکُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَِّة .ولو مُتُّ على تِلکَ الحَال لَرَجَوتُ 

فإذا  ر،فَإِذا أَنا مُتُّ فال تصحَبنِّی نَائِحَةٌ وال نَا ا؟ثم وُلِّينَا أَشيَاءَ ما أَدری ما حَالی فِيهَ

حَتَّى  ا،وَيقَْسمُ لحْمُهَ ر،ثم أَقِيُموا حولَ قَبری قَدَْر ما تُنَحَُر جَزو ا،فشُنُّوا علیَّ التُّرَاَب شَنًّ ی،دَفَنتمون

 م.رواه مسل ی.وأنُظرَ ما أُراجِعُ بِهِ رسُلَ رب م،أَسْتَأْنِس بکُ
 

 از ابن شماسه روايت شده که گفت: -766

وارد شدم که در حال مرگ بود و رويش را طرف  اهلل عنه یرضنزد عمرو بن العاص 
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 ديوار نموده و گريهء طوالنی داشت.

ترا به چنين و چنان مژده  عليه وسلم  اهلل یرسول اهلل صلپسرش می گفت: پدرکم آيا 

 نداده است؟

 ترا به چنين و چنان مژده نداده است؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآيا 

و او رويش را گردانده گفت: بهترين آنچه که ما مهيا نموديم، گواهی دادن به اين است 

 رستادهء اوست.که معبود برحقی جز اهلل وجود ندارد و محمد صلی اهلل عليه وسلم ف

رسول اهلل من در سه حالت قرار داشتم: خود را بياد می آورم که دشمنترين مردم برای 

بودم و هيچ چيزی را به اندازهء دوست نداشتم که بر وی دست يافته و او  اهلل عليه وسلم  یصل

 را می کشتم، اگر بر آن حالت می مردم از اهل جهنّم بودم.

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صللم جايگزين ساخت، نزد چون خداوند اسالم را در د

دستش را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآمده و گفتم: دستت را پهن کن، تا برای تان بعيت کنم! 

 باز نمود، ولی من دستم را پس کشيدم.

 فرمود: چه شده ای عمرو؟

 گفتم: می خواهم شرط بگذارم!

 فرمود: چه شرطی می گذاری؟

 ه گناهانم آمرزيده شود.گفتم: اينک

فرمود: نمی دانی که اسالم آنچه را که پيش از آن است، نابود می کند وهجرت آنچه را 

 که قبل از آن است نيست می کند و حج آنچه را که قبل از آن است، نابود می سازد؟

 برايم محبوبتر و بزرگتر نبود و از اطرافش اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو هيچکس از 

نمی توانستم بوی درست نظر کنم. و اگر بخواهم که توصيفش کنم، نتوانم چون من نتوانستم 

 به وی بنگرم.

 اگر در اين حال بميرم آرزو دارم که از اهل بهشت باشم.

 سپس سرپرستی کارهائی را نمودم که نمی دانم حالم در آن چطور است؟

د و چون دفنم نموديد خاک را بر و چون من مردم، هيچ نوحه گر و آتش مرا همراهی نکن

من کم کم بريزيد بعدًا در اطراف قبرم به اندازهء که شترها کشته شوند و گوشت آن قسمت 
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گردد، بايستيد، تا با شما انس بگيرم و ببينم که برای فرستادگان پروردگارم چه تقديم می 

 کنم.

 

 

جدائی باب در مورد وداع با رفيق و دوست وسفارش او رد لحظهء  -91

 برای سفر و جز آن! و دعا به حق او و درخواست دعا از او
 

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَْعقُوبُ يَا بَنِیَّ إِنَّ اللّهَ اْصطَفَى لَکُمُ الدِّينَ فَاَل  قال اهلل تعالی: }

ضََر َيعْقُوبَ الَْموُْت إِذْ قَاَل لِبَنِيهِ مَا تَعُْبدُونَ { أَْم کُنتُْم شَُهدَاء إِذْ حَ 632تَمُوتُنَّ إَالَّ وَأَنُتم مُّسْلُِمونَ}

لَهُ  مِن بَعْدِی قَالُواْ نَعْبُدُ ِإلَـهَکَ وَإِلَـهَ آبَاِئکَ إِْبَراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسَْحاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ

 633 - 632البقرة:  {633مُسْلِمُونَ}
 

د به اين کلمه ابراهيم، پسران خود را، و يعقوب نيز خداوند می فرمايد: و وصيت کر

فرزندانش را، ای فرزندانم هر آئينه خدا برگزيده برای شما اين دين را، پس از اين جهان 

نميريد، مگر مسلمان شده. آيا حاضر بوديد آنگاه که مرگ يعقوب فرا رسيد، فرزندان خود را 

 گفت: چه را پس از من عبادت خواهيد کرد؟

د: عبادت می کنيم، معبود ترا و معبود پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را، و گفتن

  633 – 632عبادت کنيم آن معبود يگانه را و ما او را فرمانبريم. بقره: 
 

فمنها حَديثُ زيدِ بنِ أَرَْقمَ رضی اللَّه عنه الذی سبق فی باب إِکرامِ َأهِْل بَيِْت  -762

 ه،فَحَمِدَ اللَّ ا،قامَ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فِينَا خَطِيب َعلَيْهِ وسَلَّم رسول اللَّه صَّلى اهللُ

َأال أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنا بشرٌ ُيوشُِک أَنْ يَأْتَِی رَُسولُ رَبِّی  د،أَمَّا بَعْوَوََعظَ وََذکَّرَ ثُمَّ قال:  ه،وَأَثْنى عَلَي

 ه،فَخُذُوا بِکتاب اللَّ ر،فيهِ الهُدَى وَالنُّو ه،کتاب اللَّ ا:أَوَّلهُمَ ن:ارکٌ فيکُمْ ثَقَليْفأُجيب، وأَنَا تَ

وَأَهْلُ َبيْتی، أُذَکُِّرکُمُ اللَّه فی َأْهِل »  ثُمَّ قال: ه،ورَغََّب فِي ه،َفحَثَّ عَلى کتاب اللَّ «وَاسْتَمْسِکُوا بِهِ 

 بُطولِهِ. سَبَقَ وَقَدْ  م.رواه مسل «بَيْتی 
 

که در  اهلل عنه یرضدر اين باب احاديث زياد است، از جمله حديث زيد بن ارقم  -762

رسول اهلل گذشت، گفت که: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلباب احترام واکرام به اهل بيت 
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در ميان ما برای خطبه برخاست، پس حمد و ثنای حق تعالی را بجای  اهلل عليه وسلم  یصل

به ما موعظه نمود، ما را اندرز داد و سپس فرمود: اما بعد ای مردم آگاه باشيد که من آورد. 

بشری هستم که نزديک است که فرستادهء خدايم در رسد و اجابتش کنم و من در ميان شما 

دو چيز وزين را می گذارم: اولش کتاب خدا است که در آن هدايت و نور است، پس به کتاب 

را بر خود الزم گيريد وبه کتاب خدا تشويق و ترغيب نموده باز فرمود و  خدا تمسک جسته و آن

 اهل بيت من، شما را به خدا قسم می دهم که در مورد اهل بيتم توجه داشته باشيد.

 و حديث را بدرازيش ذکر نمود.
 

صَلّى اهللُ  أَتَيْنَا رسول اللَّهوعن أبی سُليْمَانَ مَالک بن الُحوْيرثِ رضی اللَّه عنه قال:  -763

فَأَقمْنَا عِنْدَهُ عْشرينَ لَيْلًَة ، وکانَ رسولُ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه  ن،عَلَيْهِ وسَلَّم وَنحْنُ شَبَبةٌ متَقَاربُو

» فقال:  ه،بَرْنَافسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَکْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْ ا.وسَلَّم رَحِيماً رفِيقاً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَ

وََصلُّوا کَذَا فی  ا،وَصَلُّوا صَالةَ کَذا فی حِين کَذَ م،وَعلِّموُهم وَُمرُوهُ م،ارْجعُوا إِلى أَهْليکم فَأَقِيمُوا فِيهِ

 ه.متفقٌ علي «وَلْيؤمَُّکم َأکبَُرکُمَ  م،فَإِذَا َحضََرتِ الصَّالةُ فَلْيُؤذِّنْ لَُکمْ أَحَُدکُ ا،حِين کَذَ

 . «وَصَلَّوا کمَا رَأَيتُمُونی أُصَلِّی »  ه:البخاری فی رواية ل زاد  
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سليمان مالک بن حويرث  -763

آمديم، در حاليکه جوانانی همسن و سال بوديم اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلما خدمت 

مهربان و مشفق بودند  هلل عليه وسلم ا یرسول اهلل صلو بيست شب در نزدش اقامت کرديم و 

و گمان کردند که ما برای خانوادهء مان اشتياق پيدا کرده ايم و از ما در بارهء خانوادهء مان که 

در عقب گذاشته بوديم ستوال کردند، و ما ايشان را با خبر ساختيم، سپس فرمودند: به خانواده 

ا تعليم دهيد و به آنها امر کنيد و نماز فالن را در هايتان بازگشته و در ميان شان بمانيد و آنها ر

فالن وقت بگذاريد و نماز فالن را در فالن وقت... و چون و قت نماز فرا رسيد بايد يکی از شما 

 برايتان اذان بگويد و بايد بزرگتر شما امامت شما را بعهده گيرد.

 گزارم، نماز گزاريد.و بخاری در روايتی افزوده: و چنانچه مرا ديديد که نماز می 
 

اسْتَأْذَنْتُ النبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فی وعن عُمََر بنِ الخطاب رضی اللَّهُ عنه قال:  -764

 ا.فقالَ کَِلمَةً ما َيُسرُّنی أَنَّ لی بهَا الدُّنْيَ «ال تْنسنَا يَا أخیَّ مِنْ دُعَائِک » وقال:  ن،الْعُمَْرةِ ، فَأَذِ 
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والترمذی وقال: حديث  د،رواه أبو داو «أَْشِرکْنَا يَا أَخیَّ فی دُعَاِئَک » : وفی رواية قال

 ح.حسن صحي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عمر بن الخطاب  -764

اجازهء ادای عمره را خواستم، پس به من اجازه داده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

مکن، و سخنی گفت که اگر در برابر آن دنيا برايم فرمود: برادرکم، ما را از دعايت فراموش 

 داده شود شاد نمی گردم.

 و در روايتی گفت: برادرکم ما را در دعايت شريک کن.
 

وعن سالم بنِ عَبْدِ اللَّه بنِ عَُمرَ أَنَّ عبدَ اللَّه بنِ عَُمرَ رضی اللَّه عنهما کَانَ يَُقوُل  -765

نُ مِنِّی حَتَّى أُوَدِّعَکَ کمَا کَانَ رسولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُودِّعُنَا ادْ ا:لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سفر

 ح.وقال: حديث حسن صحيفيقُولُ: أَسْتَوْدعُ اللَّه دِيَنکَ، وَأَمانَتَکَ، وخَوَاتِيَم عَمَلِکَ، رواه الترمذی، 
 

 ست که:از سالم بن عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنهم روايت ا -765

چون کسی ارادهء سفر داشت عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنهما برايش می گفت: به من 

با ما وداع می کرد، با تو وداع کنم، و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلنزديک شو تا همانطوريکه 

 ارم.می گفت: أَسْتَوْدعُ اللَّه... دين و امانت وانجام اعمالت را نزد خداوند به وديعت می گذ
 

کَاَن رسولُ اللَّهص وعن عبدِ اللَِّه بنِ يزيد الَخطْمِیِّ الصََّحابیِّ رضی اللَّه عنه قال:  -761

حديث «. أَسْتَوْدعُ اللَّه دِينَکُمْ، وَأَمَانَتُکم، َوخَوَاتِيَم أَعمَالِکُمْ » إِذا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الجَْيش قال: 

 ح.د صحيرواه أبو داود وغيره بإِسنا ح،صحي
 

 روايت شده که گفت:  اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن يزيد خطمی صحابی  -761

می خواست با لشکری وداع کند، می فرمود: ...  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

 دين وامانت و انجام اعمال شما را نزد خداوند به وديعت می گذارم.
 

َرجُلٌ إلى النبیِّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يا جَاءَ وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه قال:  -767

 « .َزوَّدَکَ اللَّه التَّقْوَى » فَقَال:  ی،فَزَوِّدْن ا،رسُولَ اللَّه، إِنی ُأرِيدُ َسفَر



 463 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

رواه  «وَيَسَّرَ لکَ الخيْرَ حَيْثُمَا کُنْتَ» قال:  ی،قال: زِدْن« وَغَفَرَ ذَنْبَکَ » قال:  ی،قال: زِدْن

 ن.رمذی وقال: حديث حسالت
 

 :شده که گفتاهلل عنه روايت  یاز انس رض -767

آمده و گفت: من عزم سفر دارم به من زاد و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی به حضور 

 توشه بده! 

 فرمود: زَوَّدَکَ اللَّه.. خداوند ترا به توشهء تقوا مجهز کند.  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 گفت: بيفزا! 

 فرمود: و گناهت را بيامرزد. 

 گفت: بمن بيفزا: 

 فرمود: و در هر کجائی که هستی، توفيق خيرت دهد.

 

 

 باب  استخاره )طلب خير( و مشورت با همديگر -97
 

 659آل عمران: وَشَاوِرْهُمْ ِفی األَمْرِ{ قال اهلل تعالی: }

 38الشورى:  وَأَمُْرهُْم شُورَى بَيْنَهُْم {و قال تعالی: }
 

 659خداوند می فرمايد: و با آنان مشورت کن در کار. آل عمران: 

 38و می فرمايد: و کار شان در مشورت باشد با يکديگر. شوری: 
 

کاَن رسوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم يُعَلِّمُنَا عن جابٍِر رضیَ اللَّه عنه قال:  -768

فَلَيرکْع َرکعتَيْنِ ِمنْ ورَِة منَ الُقرْآِن، يَقُولُ إِذا َهمَّ أَحَُدُکمْ باألمر، االسْتِخَارََة فی األُُمور کُلِّهَا کالسُّ

غَيْرِ الفرِيضَِة ثم ليقُل: اللَّهُم إِنی أَسْتَخِيرُکَ بعِلِْمکَ، وأستقدِرُکَ بقُْدرِتک، وأَسْأَلُکَ مِْن فْضلِکَ 

عَْلمُ، وَأَنتَ عالَّمُ الغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ کنْتَ تعَْلمُ َأنَّ هذا العَظِيم، فإِنَّکَ تَقْدِرُ وال أَقْدِرُ، وتْعلَمُ وال أَ

عَاجِلِ أَمْرِی وَآجِله، فاقْدُرْهُ لی وَيَسِّرُْه »أَوْ قال: « األمرَ خَيْرٌ لی فی دِينی وَمَعَاشی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی
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أَو « مْرَ شرٌّ لی فی دِينی وَمَعاشی وَعَاقبةِ أَمَرِیلی، ثمَّ بَاِرکْ لی فِيهِ، وَإِن کُنْتَ تعْلمُ أَنَّ هذَا األَ

« عَاجِل أَمری وآجِلهِ، فاصْرِفهُ عَنی، وَاْصرفنی عَنهُ، وَاقدُرْ لی الخَْيرَ حَيُْث کانَ، ُثمَّ َرضِّنی بِهِ»قال: 

 رواه البخاری. قال: ويسمِّی حاجته.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جابر  -768

استخاره در کارها را مانند سوره ای از قرآن برای ما می  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل ص

آموخت و می فرمود: چون يکی از شما قصد کاری را کند، بايد دو رکعت نمازی که فرض 

.. بار خدايا من به علمت از تو طلب خير ک.نيست، بگزارد و باز بگويد: اللَّهُم إِنی أَسْتَخِيُرکَ بعِلْمِ 

تو وبه قدرتت از تو طلب قدرت می کنم و به فضل عظيمت از تو ستوال می کنم، زيرا می کنم 

توانمندی و من ناتوانم و تو ميدانی و من نمی دانم و تو به اسرار نهانی بسيار دانائی. بار خدايا! 

 اگر می دانی که اين کار برای دين و دنيا و عاقبت کارم خير است، يا فرمود:  کار عاجل و آجلم،

آن را برايم مقدر و ميسر فرما و سپس برايم در آن برکت ده و اگر می دانی که اين کار برايم 

در دين و دنيا و آيندهء کارم بد است، من را از آن و آن را از من بگردان و طوری که برايم خير 

 است، مقدر کن و باز مرا به آن راضی ساز. فرمود: و حاجتش را بنامد.

 

رفتن به عيد و عيادت مريض و حج و جهاد و  باب استحباب -98

 جنازه و آمدن از راه ديگر برای زياد شدن جای های عيادت
 

کاَن النبیُّ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم إِذا کَاَن يَْومُ عِيدٍ عن جابٍر رضَی اللَّه عنه قال:  -769

 ی.رواه البخار خَالَفَ الطَّرِيقَ.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز جابر  -769

راه خود را عوض می کردند، يعنی از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون روز عيد می بود، 

 يک راه رفته و از راه ديگر می آمدند.
 

وعنِ ابنِ ُعمََر رضی اللَّه عنهما َأن رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم کاَن َيخْرُُج مِنْ  -721

وإَِذا دَخَلَ مَکَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَِّنية العُليَا وَيَخْرُُج مِنَ الثَّنِية  س،وَيَدْخلُ مِنْ طَريقِ المَُعرَّ طَرِيقِ الشَّجََرةِ

 ه.السُّفْلى متفقٌ علي
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 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: -721

ی از راه شجره بر آمده و از راه معرس )در مسجد ذ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

در منطقهء  –الحليفه( وارد می شد، و چون به مکهء مکرمه داخل می گرديد، از ثنية العلياء 

 بر می آمد. –در منطقهء شبيکه  –داخل گرديده و از ثنية السفلی  –حجون 

 ش: معرس مسجد ذی الحلیفه است که در ده کیلو متری مدینهء منوره قرار دارد.

 

 

در هر آنچه که از باب احترام  باب استحباب پيش نمودن راست -99

و تکريم باشد، مانند وضوء، و غسل، و تيمم و پوشيدن لباس و کفش و موزه 

و ازار و داخل شدن به مسجد و مسواک و سرمه کشيدن و گرفتن ناخنها و 

کوتاه کردن سبيل )بروت( و کندن موی زير بغل و تراشيدن سر و سالم 

افح کردن ودست دادن و استالم دادن در نماز و خوردن و نوشيدن و مص

حجر االسود و بيرون شدن از بيت الخالء و گرفتن و دادن و غير اين از آنچه 

 که در معنای آن است
 

و مستحب است پيش کردن چپ در ضد اين مانند: آب بينی و دهن، انداختن به طرف 

زار و جامه و چپ و دخل شدن به بيت الخالء و بر آمدن از مسجد و کشيدن موزه و کفش و ا

 استنجاء و دور کردن پليدی ها و امثال آن.
 

 69الحاقة:  فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اْقرَؤُوا کِتَابِيهْ{ قال اهلل تعالی: }

شْأَمَةِ مَا أَصْحَاُب { وَأَصْحَابُ الْم8َفَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} و قال تعالی: }

 9 – 8الواقعة:  {9الْمَشْأَمَةِ}
 

خداوند می فرمايد: و اما آنکه نامه اش را به دست راستش بدهند، گويد: بگيريد بخوانيد 

 69نامهء اعمال مرا. الحاقه: 
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و می فرمايد: پس اهل سعادت که چه حال نيکی دارند، و اهل شقاوت که چه حال بدی 

  9 – 8دارند. واقعه: 
 

َکانَ رسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يُعْجُِبهُ وعن عائشة رضیَ اللَّه عنها قالَت:  -726

 ه.متفقٌ علي ه.وَتَنَعُّلِ ه،وََترجُّلِ ه،فی طُهُوِرِ  ه:التَّيمُّنُ فی شأنِه کُلِّ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -726

به کار بردن راست را در همهء امور خود دوست می  وسلماهلل عليه  یرسول اهلل صل

 داشتند، در طهارت شان، در شانه کردن مو و در کفش پوشيدن شان.
 

 ه،اليُمْنى لِطَُهورِهِ وطَعَامِ  م،کانَتْ يَدُ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ وعنها قالت:  -722

 ح.رواه أبو داود وغيره بإِسناد صحي ح،حديث صحينْ أَذىً . وکَانَتْ اليُْسرَى ِلخَالِئهِ وَمَا کَانَ م
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -722

برای پاکی و طعامش بود و دست چپ  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدست راست 

 برای رفع ضرورتش و آنچه از اين قبيل بود )مثل آب دهان و بينی(.
 

رضی اللَّه عنها أَن النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قالَ لَهُنَّ فی غَْسلِ وعن أُم عَطِيةَ  -723

 ه.متفقٌ علي «ابْدَأْنَ ِبميامِنهَا وَمَواضِعِ الوُُضوءِ مِنْها »  ا:ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رضی اللَّه عنه
 

 از ام عطيه رضی اهلل عنها روايت است که: -723

شستن و غسل دادن دخترش زينب به آنها گفت: در در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 غسل دادن وی از طرفهای راست او و جای های وضوء شروع کنيد.
 

إِذا انْتَعََل »وعن أبی هُريرة رضیَ اللَّه عنه َأنَّ رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  -724

متفقٌ  «دَأْ بِالشِّماِل، لِتَکُنِ اليُمْنى أَوَّلهُما تُنْعَلُ، وآخرَُهمَا تُْنزَعُ أَحدُکُمْ َفلْيبْدَأْ باليُمْنى، وَإِذا نَزَع فَلْيبْ

 ه.علي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -724
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فرمود: هرگاه يکی از شما کفش پوشيد، بايد از راست  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

، بايد اول، کفش راست را بپوشد و آخر کفش شروع کند و چون کشيد، بايد از چپ شروع کند

 چپ را بيرون بياورد.
 

وعن حَفْصَةَ رضی اللَّه عنها َأنَّ رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم کان يَْجعَلُ َيمينَهُ  -725

 ه.لطَعَامِهِ وََشرَابِِه وثيابه ويَجَعُل يَسارَُه لما سِوى ذلکَ رواه أبو داود والترمذی وغير
 

 از حفصه رضی اهلل عنها روايت شده که: -725

دست راست خود را برای خوردن و نوشيدن و جامهء  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 خويش اختصاص داده ودست چپ خود را برای ديگر امور قرار داده بود.
 

إِذا » م قال: وعن أبی هريرة رضی اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّ -721

 ح.رواه أبو داود والترمذی بإِسناد صحي ح.حديث صحي «فَابْدؤُوا بِأَيَامِنکُمْ  م،وَإِذا تََوضَّأْتُ  م،لَبِسْتُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -721

فرمود: چون لباس پوشيديد و وضوء گرفتيد، از طرفهای  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 د شروع کنيد.راست خو
 

وعن أَنس رضی اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َأتى مِنًى : فَأََتى  -727

وَأَشَارَ إِلى جَانِبِه األيمنِ، ثُم  «خُذْ »  للِحالَّقَ قال ُثمَّ ونحَرَ، بِمنًى، مَنْزِلهُ أََتى ُثمَّ َفرماهَا، الجَمْرةَ 

 ه.ُيعطِيهِ النَّاسَ. متفقٌ علي األيَسرِ ُثمَّ جعَلَ

 ُثمَّ فَحلَقَه، األَيْمنَ شِقَّهُ  الحالقَ نَاوَل: َوحَلَقَ نُسَُکهُ ونََحر الجمْرةَ، رمى لمَّا: روايةٍ وفی      

فَحلَقَهُ  «قْ احْلِ»ُثمَّ نَاوَلهُ الشقَّ اأَليْسََر فقال:  ه،إِيَّا فَأَعطَاهُ  عنه، اللَّه رضی األَنصاریَّ  طَلحةَ أَبَا دعَا

 « .اقسِمُْه بَيْنَ النَّاس » فَأَعْطاهُ أَبا طلحة فقال: 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -727

به منی آمد، سپس به جمره آمده و آن را زد، سپس به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

جانب راست منزل خويش به منی آمده و قربانی کرد. سپس به سلمانی فرمود: بگير و به 

 خويش اشارت نمود، و سپس چپ را و بعد شروع نموده آن را به مردم می داد.
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و در روايتی آمده که چون جمره را زده و گوسفندشان را قربانی کرده و سرشان را 

تراشيد، جانب راست خود را به سلمانی داد و او آن را تراشيد. سپس ابو طلحه انصاری را 

د و باز جانب چپ را به وی داد و فرمود: بتراش و آن را تراشيد و آن خواسته و آن را به وی دا

داده و فرمود: آن را در ميان مردم  اهلل عنه یرضآن را به ابو طلحه  اهلل عليه وسلم یصلحضرت 

 تقسيم کن.
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 کتاب أدب الطعام

باب درمورد بسم اهلل گفتن در آغاز طعام و الحمد هلل گفتن در  -611

 آخر آن 

 

عن عُمَرَ بنِ أبی سَلمَة رضی اللَّه عنهما قال: قال لی رسولُ اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه  -728

 متفقٌ عليه. «.سَمِّ اللَّه وکُلْ بِيمِينک، وکُْل مِمَّا يَلِيکَ» وسَلَّم:
 

 ما روايت شده که گفت:اهلل عنه یرضاز عمرو بن ابی سلمه  -728

فرمود: بسم اهلل کن و بدست راست خويش بخور  به من اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 و از نزديک خويش بخور.
 

إذا أکل » :وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رسولُ قالَ: قالَتْ عنها اللَّه رضی عَائشة وعن -729

لِهِ، فَليَقُلْ: بِسْمِ اللَّه َأوَّلَهُ أَحَدُکُمْ فَليَْذکُر اْسمَ اللَّه تعالى، فإنْ نسی َأنْ َيذْکُرَ اْسمَ اللَّه تَعَالَى فی أَوَّ

 رواه أبو داود، والترمذی، وقال: حديث حسن صحيح.«. وَآخِرَهُ
 

 گفت که: اهلل عنها یعائشه رض -729

فرمود: هرگاه يکی از شما نان می خورد بايد نام خدا را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ر اول آن ياد کند، بايد بگويد: بنام خدا آغاز و ياد کند و اگر فراموش کرد که نام خدا را د

 انجامش.
 

إِذا دخل الرَُّجل بيْتَهُ، »: يقولُ اللَّه رسولَ  سَمِعتُ: قال عنه اللَّه رضی جابِرٍ، وعن -731

اءَ، وإذا فَذَکََر اللَّه تعَالى عِنْد ُدخُولهِ وعِنْدَ َطعامِهِ، قال الشَّيْطاُن أَلصحَابِهِ: ال مبيتَ لَکُْم وال عشَ

دخَل، فَلَم يَذُکر اللَّه َتعَالى عِنْد دخُوِلهِ، قال الشَّْيطَانُ: أَدْرکتمُ المبيت، وِإذا لَم يَْذکُِر اللَّه تعَالى ِعنْد 

 م.رواه مسل «طَعامِهِ قال: أَدْرکُْتمُ المبيتَ وَالعَشاءَ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز جابر  -731
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شنيدم که می فرمود: هرگاه شخص به خانه اش  هلل عليه وسلم ا یرسول اهلل صلاز 

داخل شده و در وقت داخل شدن خود و در هنگام نان خوردن خويش نام خدا را ياد کند، 

شيطان به يارانش می گويد: نه می توانيد بخوابيد و نه می توانيد نان بخوريد، ولی هرگاه داخل 

د نکند، شيطان می گويد: جای شب ماندن خود را شود، و نام خدا را در وقت دخول خود يا

يافتيد و هر گاه خدا را در وقت طعام خود ياد نکند، می گويد: جای نان خوردن و شب ماندن را 

 يافتيد.
 

کنَّا إِذا حضَْرنَا مع رسولِ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم  :قال عنه اللَّه رضی حُذَيْفَةَ وعن -736

نَضَعْ أَيِدينَا حتَّى يَبْدأَ رسولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم فََيَضع يدَه. وَإِنَّا حَضَرْنَا معُه مَرَّةً  طَعَاماً، لَم

 طَعاماً، فجاءَت جارَِيةٌ کأَنَّهَا تُدْفَعُ، َفذَهَبْت لتَضعَ يَدهَا فی الطَّعامِ، فَأَخَذَ رسوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ

إِنَّ » يدِهَا، ُثمَّ جَاءَ أَعْرابِیٌّ کأَنَّمَا يُدْفَع، فَأَخََذ بِيدِهِ، قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:وسَلَّم بِ

ا، الشَّيْطانَ يَسْتَِحلُّ الطَّعامَ أَنْ ال يُذَْکرَ اسمُ اللَّهِ  تَعَالى عليه. وإِنَّهُ جاءَ بهذهِ الجارِيةِ لِيسْتَحِلَّ ِبه

ذتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بهذا األَْعرَاِبیِّ لِيسَتِحلَّ بِِه، فَأَخَذُْت بِيدِهِ، والذی َنفسی بِيَدِِه إِنَّ يدَُه فی َيدی فَأَخَ

 رواه مسلم. ُثمَّ َذَکرَ اسم اللَِّه تعالى وأََکل. «مَعَ يَديْهِما
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -736

رسول برای نان خوردن حضور می يافتم  تا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون همراه 

شروع نموده و دست خود را می نهاد، ما دست خود را نمی نهاديم و  اهلل عليه وسلم  یاهلل صل

ما با وی برای طعامی حضور يافتيم و دختری آمد که گوئی دنبال می شد )يعنی به سرعت آمده( 

دست او را گرفت، باز  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکه و خواست دست خود را در طعام نهد 

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلباديه نشينی آمد که گوئی دنبال می شد، باز دست او را گرفته و 

سپس فرمود: شيطان طعامی را که در آن نام خدا برده نشود، برای خود حالل می سازد، و او 

ام را به خود حالل سازد، ولی من دست او را گرفتم باز اين اين دختر را آورد که بوسيله اش طع

اعرابی را آورد تا بوسيلهء او طعام را به خود حالل سازد و من دست او را گرفتم و سوگند به 

ذاتی که نفس من در دست اوست، که دست او با دستهای آن دو در دست من است، سپس 

 بسم اهلل گفته و طعام را تناول نمود.
 

کان رُسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه  وعن أُميَّةَ بنِ مخْشِیٍّ الصَّحابیِّ رضیَ اللَّه عنه قال: -732

ل: وسَلَّم جالساً، ورَجُلٌ يأُْکل، فَلَمْ ُيسمِّ اللَّه حَتَّى َلمْ يبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لُقْمة، فَلَمَّا رَفَعها إِلى فِيهِ، قا
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َما زَالَ الشَّيْطَانُ يَْأکُلُ َمعَهُ، » ، َفضَِحکَ النَّبِیُّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، ثم قال:بسم اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخَِرهُ

 رواه أبو داود، والنسائی. «.فَلمَّا ذََکر اسمَ اللَِّه استْقَاءَ مَا فی َبطنِهِ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز اميه بن مخشی صحابی  -732

نشسته بود و مردی نان می خورد و بسم اهلل نگفت، تا  عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صل

اينکه از طعامش جز يک لقمه نماند و چون آن را به دهن خود باال کرد، گفت: بسم اللَّهِ َأوَّلَهُ 

خنديده و فرمود: شيطان پی در پی با او می خورد و چون  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوَآخِرَهُ 

 و آنچه را خورده بود، از دهانش بيرون انداخت.بسم اهلل گفت، ا
 

کانَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَأْکُُل  :قالَتْ عنها اللَّه رضیَ عائشةَ وعن -733

ما أَ» وسَلَّم:طَعَاماً فی سِتَّةٍ مِنْ أَصحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرابیٌ، فََأکَلَهُ ِبلُقْمَتَيْنِ فقال رسولُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ 

 رواه الترمذی، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.«. إِنَّهُ لوْ َسمَّى لَکَفَاکُمْ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -733

طعامی را با شش تن از يارانش می خورد، اعرابيی آمده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فرمود: همانا اگر بسم اهلل می گفت،  عليه وسلم  اهلل یرسول اهلل صلو به دو لقمه آن را خورد. 

 همهء شما را بسنده بود.
 

 مَاِئدََتهُ رَفَعَ إِذا کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى النَبیَّ أنَّ  عنهُ  اللَّه رضیَ أُمامة أبی وعن -734

 ی.رواه البخار «واَل ُمسْتَغْنًی عَْنهُ رَبَّنَاالحَمْدُ للَّه حمداً َکثيراً طَيِّباً مُبَارَکاً فِيه، غَيرَ مَکْفِیٍّ » :قال
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابی امامه  -734

خوان خود را بر می چيد )دست از خوراک بر می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

داشت( می فرمود: الحمد هلل.. خداوند را ثنا باد ثنائی بسيار و پاکيزه ای که بسنده بوده و ترک 

 شده هم نباشد و بدون شک، بی نيازيی از آن هم وجود ندارد پروردگارا!
 

منْ  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ قال: قَالَ عنه اللَّهُ رضیَ أَنسٍ بن مُعَاذِ وعن -735

لٍ مِنِّی وَال ُقوّةٍ، غُِفرَ َلهُ مَا أَکَلَ َطعَاماً فقال: الحَمْدُ للَّهِ الذی أَْطعَمَنی هذا، وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غيْرِ َحوْ

 رواه أبو داود، والترمذی وقال: حدِيثٌ حسنٌ.  «تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
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 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز معاذ بن انس  -735

الحَمْدُ للَّهِ  فرمود: کسی که طعامی را خورد و بگويد: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ذا... ثنا باد خدايی را که اين طعام را بدون قوت و توانائی ام به من خورانده و الذی أَطْعَمَنی ه

 روزی داده است، گناه گذشته اش آمرزيده می شود.

 

 

باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و مستحب بودن ستايش  -616

 کردن آن
 

ه صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم طَعَاماً ما َعابَ رُسولُ اللَّ » :قال عنهُ  اللَّهُ رضیَ ُهريرة أبی عن -731

 ه.متفقٌ علي «قَطُّ، إِن اشْتَهَاه َأکََلهُ، وإِنْ َکرَِههُ تََرکَهُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -731

بر طعامی عيب نگرفت، اگر به آن رغبت داشت،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلهرگز 

 نداشت، آن را ترک می نمود.آن را می خورد و اگر دوستش 
 

ما  :فقالوا األُدُمَ َأهْلَهُ سَأَلَ وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى النبیَّ أَنَّ  عنه اللَّه رضیَ  جابرٍ وعن -737

 . رواه مسلم «نِْعمَ األُدُُم الخلُّ نِْعمَ األُدُُم الخَلُّ» فَدَعَا ِبهِ، فَجَعل يَْأکُُل ويقول: عِنْدَنَا إِالَّ خَلٌّ،
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جابر  -737

از خانواده اش نانخورشی خواستند، آنها گفتند جز سرکه،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

چيزی نداريم، سپس آن را خواسته و شروع به خوردن نموده و فرمود: سرکه نانخورش خوبی 

 است، سرکه نانخورش خوبی است.

 

داری که نان نمی خورد، آنرا می  باب دعائی که شخص روزه -612

 گويد
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إِذا دُعَِی » :وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسولُ  قال: قال عنه اللَّه رضیَ ُهريرة أبی عن -738

 رواه مسلم. «أَحَدُکُمْ، َفلْيُجِبْ، فَِإنْ کان صائماً َفلْيُصلِّ، وَإنْ کانَ مُفَْطراً فَلْيَْطعَمْ
 

 اهلل عنه روايت است که: یرضاز ابو هريره  -738

فرمود: هرگاه يکی از شما دعوت شود، بايد آن را اجابت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 کند، پس اگر روزه دار بود، بايد دعا کند واگر روزه دار نبود، بايد طعام تناول نمايد.

 

 

باب آنچه که شخص دعوت شده می گويد، هرگاه شخص  -613

 يفتدديگری بدنبالش ب
 

دَعا رجٌُل النَّبِیَّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم  :قال عنه اللَّه رضیَ  البَدْرِیِّ مسعودِ  أبی عن -739

 لِطعَامٍ صَـنعَهُ َلهُ خَاِمس خَمْسَةٍ، فَتَبِعهُْم رَُجلٌ، فَلمَّا بَلَغَ الباب، قال النبیُّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:

 متفقٌ عليه.  بل آذَُن لهُ يا رسوَل اللَّهِ. قال: «نْ شتت أَْن تَأْذنَ لَهُ، وإِْن شِتتَ رَجَعَإِنَّ هذا تَبِعَنا، فإِ»
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -739

را برای طعامی که فقط برای پنج نفر ساخته بود،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی 

 اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشان افتاد، چون به در خانه رسيد، دعوت نمود، ولی مردی بدنبال اي

به وی گفت: اين مرد به دنبال ما آمد، اگر خواستی به او اجازه ده و اگر خواستی باز گردد. گفت: 

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلآری به او اجازه می دهم، يا 
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کسی که باب در استحباب خوردن از نزديک خود و پند دادن  -614

 درست نمی خورد
 

کُنتُ غالماً فی حِجْرِ رسول اللَّه صَّلى  :قال عنهما اللَّه رضی سَلَمَةَ أبی بن عمر عن -741

يَا » اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، وکَانْت يَدِی تَطِيُش فی الصَّْحفَةِ فقال لی رسوُل اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم:

 متفقٌ عليه. «وَُکلْ بيمينَِک وکْل مِمَّا يَلِيکَغُالمُ سَمِّ اللَّه تعالى 
 

 عنهما روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عمر بن ابی سلمه  -741

و دست من در گوشه های  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمن بچهء بودم در دامان 

بگو و به  به من فرمود: ای بچه، بسم اهلل اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکاسه می گشت. 

 دست راست خويش و از نزديک خود بخور.
 

 عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولِ عِنْدَ َأکلَ رَجُالً َأن عنه اللَّه رضیَ األکوعِ بنِ سَلَمَةَ وعن -746

بْرُ، فَمَا ما مَنَعَهُ إِالَّ الکِ« ال اسْتَطَعْتَ،» ال أَسْتطِيعُ قالَ: قال:« کُلْ بِيَمِينکَ»: فقال بِشماله وسَلَّم

 رَفَعَهَا إِلى فِيهِ. رواه مسلم.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سلمه بن اکوع  -746

آنحضرت بدست چپ خود نان خورد.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی در حضور 

 فرمود: بدست راستت بخور! اهلل عليه وسلم یصل

 گفت: نمی توانم!

د: نتوانی! چيزی جز کبر او را از اين کار باز نداشت، فرمو اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 و بعد از آن نتوانست دست خود را به دهن خويش باال کند.
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باب منع از خوردن دو دانه خرمای بهم پيوسته و مانند آن،  -615

 هرگاه با عده ای می خورد، جز به اجازهء ايشان

 

نَةٍ معَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فُرزقْنَا تَمْراً، وَکانَ عَبْدُ أَصابَنا عامُ سَ :قال سُحَيْم بن جبَلَةَ عن -742

اللَّه بنُ عمر رضی اللَّه عنهما يمُر بنا ونحْنُ نأْکُلُ، فيقولُ: ال تُقَارُِنوا، فإِن النبی صَلّى اهللُ َعلَيِْه 

 متفقٌ عليه. «إاِلَّ َأنْ َيسْتَأْذِنَ الرَُّجلُ أَخَاهُ» وسَلَّم نَهى عنِ اإلقرانِ، ثم يقولُ:
 

 از جبله بن سحيم روايت شده که گفت: -742

بر ما همراه ابن الزبير سال قحطی روی آورد و خرمايی برای توشه دريافتيم و عبد اهلل 

بن عمر رضی اهلل عنهما از کنار ما می گذشت که ما می خورديم و می گفت: دو دانه، دو دانه 

از دو دانه خوردن منع نمودند. و باز می گفت: مگر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمخوريد، زيرا 

  اينکه شخص از برادرش اجاز بگيرد.

 

 

باب  رهنمائی آن کس که می خورد و سير نمی شود، اينکه چه  -611

 بگويد و يا چه انجام دهد
 

لَّم وسَ عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولِ أَصحابَ أَن عنه اللَّه رضیَ حرب بنِ وَحْشیِّ عن -743

فَاجْتَمِعُوا عَلى  قال: نَعَمْ. قالُوا: «فَلَعَلَّکُمْ تَفْترِقُونَ» قال: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْکُلُ وال َنشْبَعُ؟ قالُوا:

 رواه أبو داود  «طَعَامکُمْ، وَاذُْکرُوا اْسمَ اللَّهِ، يُبَارَکْ لَُکمْ فيه
 

 ه:روايت است ک اهلل عنه یرضاز وحشی بن حرب  -743

ما نان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: يا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاصحاب 

 می خوريم، ولی سير نمی شويم. فرمود: شايد شما جدا جدا می خوريد!

 گفتند: بلی.
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گفت: پس برای نان خوردن تان يکجا شويد و بسم اهلل بگوئيد، برای شما در طعام تان 

 .برکت گذاشته می شود

 

 

 باب دستور به خوردن از کنار کاسه و منع از خوردن از ميان آن -617
 

الْبَرَکَةُ تَنْزُِل » :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عن عنهما اللَّه رضیَ عباس ابن عن -744

د، والترمذی، وقال: حديٌث رواه أبو داو «وَسَطَ الطَّعَام فَکُُلوا ِمنْ حَافَّتَيْهِ والَ تَأْکُُلوا ِمن وَسَطِهِ

 حسنٌ صحيحٌ.
 

 که: استاهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -744

فرمود: برکت در وسط طعام فرود می آيد، پس از دو کنار آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بخوريد و از وسط آن مخوريد.
 

صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم َقصَْعةٌ  کان لِلنبیِّ :قال عنه اللَّه رضیَ بُسْرٍ بن اللَّه عبدِ وعن -745

 يُقالُ لها: الْغَرَّاءُ، يحْمِلَُها أَرْبَعَةُ رِجالٍ، فَلمَّا أَْضحوا وَسَجَدُوا الضُّحى ُأتِی بَتلْکَ الَْقصَْعةِ، يعنی وقد

لَّم فقاَل أَعرابیٌّ: ما هذه ثُرَِد فيها، فالتَفُّوا عليها، فَلَمَّا کَثُرُوا جَثَا رسوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَ

إِنَّ اللَّه جَعَلنی عَبْداً َکرِيمًا، ولَمْ يجْعَلْنی جَباراً عَنيداً،  الجِلْسةُ؟ قال رسولُ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

رواه أبو  «ارَکْ فيهاکُُلوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ِذرْوَتَهَا يُبَ»ثمَّ قال رسوُل اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم: 

 داودٍ بإِسناد جيد.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن بسر  -745

کاسه ای داشت که به آن غراء گفته می شد و آن را چهار  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

مرد حمل می نمود، و چون چاشت نموده و نماز ضحی را گزاردند، آن کاسه آورده شد، در 

 یرسول اهلل صلکه نان در آن تريد شده بود، و به اطراف آن گرد آمدند و چون زياد شدند، حالي

 به زانو نشست. باديه نشينی گفت: اين چه نشستن است؟ اهلل عليه وسلم 
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فرمود: همانا خداوند مرا بندهء کريم گردانيده و مرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فرمود: از دو طرف آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلس ستمگر و عنيد نگردانيده است. سپ

 بخوريد واز باالی آن مخوريد که برکت در آن نهاده می شود.

 

 باب کراهيت غذا خوردن درحالتی تکيه کرده -618
 

عن أبی جُحَيْفََة وهبِ بنِ عبد اللَّه رضی اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه َصلّى اهللُ  -741

 رواه البخاری. «ال آُکلُ مُتَِّکتاً» لَّم:عَلَيْهِ وسَ

 روايت شده که گفت:  اهلل عنه یرضاز ابی جحيفه وهب بن عبد اهلل  -741

فرمود: تکيه زده نان نمی خورم )چنانچه عادت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پرخواران است(.
 

ى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم جالساً مُقْعِياً رَأَيُْت رسول اللَّه صَلّ  :قال عنه اللَّه رضی أَنسٍ وعن -747

 رواه مسلم. يَأْکُلُ تْمراً.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -747

را ديدم که نشسته بود، در حاليکه سرين خويش را بر اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 زمين نهاده و دو ساق خود را باال نموده بود و خرما می خورد.

 

ستحباب خوردن به سه انگشت و مکيدن انگشتان باب ا -619

وکراهيت پاک کردن آن قبل از ليسيدن و مستحب بودن ليسيدن کاسه و 

گرفتن لقمه ای که از نزد شخص می افتد و خوردن آن و روا بودن کشيدن 

 دست بعد از ليسيدن به بازو و قدم و غير آن
 

إِذا » لُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:عن ابنِ عباسٍ رضی اللَّه عنهما قال: قال رسو -748

 متفقٌ عليه. «أَکلَ أَحُدُکمْ طَعَاماً، فَال َيمسحْ أَصاِبعَُه حتى يلعََقهَا أَو يُلْعِقَها
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 که: استاهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -748

يد فرمود: هرگاه يکی از شما طعامی را بخورد، با اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 انگشتان خود را پاک نکند، تا اينکه آن را بليسد.
 

رَأَيْتُ رسولَ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم  وعن کعِْب بنِ مالک رضیَ اللَّه عنه قال: -749

 رواه مسلم. يَأْکُلُ بِثالثِ أَصابِعَ فَإِذا فَرغَ لَعِقَها.
 

 ت:از کعب بن مالک رضی اهلل عنه روايت شده که گف -749

را ديدم که به سه انگشت نان می خورد و چون فارغ  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 می شد، آن را می ليسيد.
 

وعن جابرٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمر ِبلَعْقِ اأَلصَابِعِ  -751

 رواه مسلم. «طعَامِکم البَرکةُ إِنَّکُمْ ال تَدرُونَ فی أَیِّ» والصَّحْفَةِ وقال:
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جابر  -751

به ليسيدن انگشتان و تميز نمودن کاسه امر نموده و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فرمود: همانا شما نمی دانيد که برکت در کدام قسمت طعام شما است.
 

إِذا وقعت لُقَمةُ أَحِدکُمْ، فَليَأْخُذْهَا » هِ وسَلَّم قال:عَلَيْ اهللُ  صَّلى اللَّه رسول أن وعنه -756

فَلْيُمِطْ ما کان بها من أذًى وليَأْکُلْهَا، وال يدَعْها للشَّيطَانِ، وال يمَسحْ يَدهُ بِالمِنْدِيلِ حتَّى َيلعَق 

 رواه مسلم. «أَصَابِعَهُ، فإِنه ال يَدرِی فی أَیِّ طعاِمهِ البرکةُ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یضراز جابر  -756

فرمود: هرگاه لقمهء يکی از شما افتاد، بايد آن را بگيرد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خاشاکی که بدان چسبيده، دور کند و بايد آن را خورده و برای شيطان نگذارد و تا انگشتان 

اند که در کدام بخش خود را نمی ليسد، دست خود را با دستمال پاک نکند، زيرا وی نمی د

 طعام او برکت نهاده شده است.
 

إِن الشَّيْطَانَ يَحضُر أَحَدکُم عِند ُکلِّ » وعنه َأن رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال: -752

يُمِطْ ما کانَ بها شَیءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حتى َيحُْضرَهُ عِندَ طعَامِهِ، فَإِذا سَقَطَتْ لُقْمةُ أَحَدِکم فَليَأْخذْهَا فَلْ
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مِن أَذى، ُثمَّ ليَأْکُْلهَا وال يَدَعها للشَّيْطَانِ، فإذا فَرغَ َفلْيلْعَقْ َأصابِعُِه فإِنَّه ال يدری فی أَیِّ طعامِهِ 

 رواه مسلم. «البرَکَةُ
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -752

وقت انجام هرکاری با شما  فرمود: حقا که شيطان در اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

يکی حاضر می شود، حتی که در وقت نان خوردنش هم با او حاضر می شود. پس هرگاه لقمهء 

از شما افتاد، بايد آن را بگيرد و خاشاک آن را دور کند و باز آن را خورده و برای شيطان نگذارد، 

و چون فارغ شد، بايد انگشتان خود را بليسد، زيرا او نمی داند که در کدام بخش طعام او 

 برکت نهاده شده است.
 

ى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم إِذا أََکلَ طعَاماً، کان: رسولُ اللَّه َصلّ وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه قال: -753

إِذا سقَطَتْ لُقمةُ َأحدِکم فَلْيَأْخُذْها، وليمِْط عنها األذى، وليَأْکُلْهَا، وال » لعِقَ أَصَابَِعهُ الثَّالثَ، وقالَ:

رواه  «امِکم البَرکةُوأََمرَنا أَن نَسلتَ الَقصعةَ وقال: إِنَّکم ال تدْرُونَ فی أَیِّ طَعَ «يَدعْهَا للشَّيطَانِ

 مُسلمٌ.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -753

طعامی را تناول می نمود، هر سه انگشت خود را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون 

ليسيده و می فرمود: چون لقمهء يکی از شما افتاد بايد آن را بگيرد و خاشاک را از آن دور نموده 

شيطان نگذارد و ما را امر نمود که کاسه را تميز کنيم و فرمود: شما نمی آن را خورده و برای 

 دانيد که در کدام قسمت طعام شما برکت وجود دارد.
 

وعن سعيد بنِ الحارث أَنَّه سأَل جابراً رضیَ اللَّه عنه عن الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ،  -754

َعلَيْهِ وسَلَّم ال نجدُ مثلَ ذلک الطعامِ إِالَّ قلِيالً، فإِذا نَحنُ  ال، قد کُنَّا زمنَ النبیِّ صَلّى اهللُ فقال:

 رواه البخاری.  وجدناهُ، لَم يَکْنْ لَنَا مَنَادِيلُ إاِل َأکُفَّنَا وسَوَاعدنَا وأَقْدَامَنَا، ثُمَّ ُنصَلِّی وَال نََتوَضَّأُ.
 

 از سعيد بن حارث روايت شده که: -754

در مورد وضوء از آنچه به آتش پخته شده، پرسيد. پس گفت:  نهاهلل ع یرضوی از جابر 

مثل اين طعام را بجز کم نمی ديديم واگر آن را می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلما در زمان 
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يافتيم، دستمالی بجر دستها و بازوها و قدمهای مان نداشتيم، سپس نماز می خوانديم و وضوء 

 هم نمی گرفتيم.

 

 

 دن دستها در طعامباب زياد ش -661
 

 عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ قال: قال عنه تعالى اللَّه رضیَ هريرة أبی عن -755

 ه.متفقٌ علي «طَعَامُ اإلثنينِ کافی الثَّالثَة، وَطَعَامُ الَثالَثةِ کافی األَربعَِة »:وسَلَّم
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -755

فرمود: طعام دو نفر برای سه نفر و طعام سه نفر برای  هلل عليه وسلم ا یرسول اهلل صل

 چهار نفر بسنده است.
 

» :يَقُول وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسولَ سمعتُ: قال عنهُ اللَّه رضی جابرٍ وعن -751

رواه  «بَعةِ يَکْفی الثَّمانِيَةَ طَعامُ الوَاحِدِ يَکْفی اإلَثنيْن، وطعامُ اإلثنينِ يکْفی األربعة، وطعامُ األرَ 

 مسلم.
 

 :گفت اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -751

شنيدم که می فرمود: طعام يک نفر برای دو نفر و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفر برای هشت  نفر کفايت می کند.

 

و استحباب سه بار نفس کشيدن در بيرون باب ادب آشاميدن  -666

ظرف، وکراهيت نفس کشيدن در داخل ظرف، و مستحب بودن تقديم و 

 گرداندن ظرف بر جانب راست و راست
 

عن أَنسٍ رضی اللَّه عنه أن رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم کانَ يتنَفَّسُ فی  -757

 الشرَابِ َثالثاً. متفقٌ عليه.
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 اهلل عنه روايت است که: یانس رضاز  -757

در آشاميدن سه بار نفس می کشيدند. يعنی بيرون از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ظرف.
 

ال »وعن ابن عباسٍ رضی اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه َصّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم:  -758

وا مَثْنى وُثالثَ، وسَمُّوا إِذا أَنُْتمْ َشرِبْتُمْ، واحْمدوا إِذا َأنْتُْم تَْشرَبُوا واحِداً کَُشرِْب البَعِير، وَلکِن اْشرَبُ

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن. «رَفعْتُمْ
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رضاز  -758

فرمود: مانند آشاميدن شتر يکبار نياشاميد و ليکن دو بار  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بار بياشاميد و چون بياشاميد، بسم اهلل گوئيد وچون آن را آشاميديد، الحمد هلل بگوييد. و سه
 

وعن أبی قَتَادَةَ رضی اللَّه عنه َأنَّ النبیَّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم َنهَى أن يُتَنَفَّسَ فی  -759

 اإلِناءِ متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی قتاده  -759

 از اينکه در ظرف نفس کشيده شود، منع فرمودند. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه َأن رسول الَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم أُِتی بِلَبنٍ قد شِيب  -711

 أَْعطَى األَعْرَابیَّ وقال: بمَاءٍ، وعَنْ يمِينِهِ أَعْرابی، وعَنْ يَسارِهِ أَبو بَکٍر رضی اللَّه عنه، فََشرَِب، ثُمَّ

 متفقٌ عليه. «األَيمَنَ فاألَيمنَ »
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -711

شيری آوردند که با آب مخلوط گشته بود، در اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبرای 

، نهاهلل ع یابوبکر رضحاليکه در طرف راست شان اعرابی ای نشسته بود و در طرف چپ شان 

 پس بياشاميد و سپس به اعرابی داده و فرمود: راست و باز راست.
 

وعن سهل بن سعد رضی اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ُأِتیَ  -716

أُْعطَِی  أَتَأْذَُن لی َأنْ»  بشرابٍ، فشرَِب مِنُْه وعَنْ يَمِينِهِ ُغالمٌ، وعن يَسَارِهِ َأشْيَاخٌ، فقال للُغالم:
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فَتلَُّه رسول اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم فی  ال واللَّهِ، ال أُوِثُر بِنصِيبى ِمنکَ أَحَداً، فقال الُغالمُ: «هُؤالءِ؟

 يدهِ. متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -716

و از آن بياشاميد، در  آشاميدنی ای آورده شد اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبرای 

حاليکه در جانب راست شان کودکی و در جانب چپ شان بزرگساالنی وجود داشتند. پس به 

 کودک فرمود: آيا به من اجازه می دهی که به اينها بدهم؟

کودک گفت: نه به خدا قسم، هيچکس را به حصه ام از شما برنمی گزينم، و سپس 

 ا در دست او گذاشت.آن ر اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 

باب کراهيت نوشيدن از دهان مشک و مانند آن و بيان آنکه اين  -662

 کراهيت تنزيهی است نه تحريمی
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسول نَهَى قال عنه اللَّه رضی الخدْرِیِّ سعيدٍ أبی عن -712

 ه.متفقٌ علي ا.أَفْوَاهُها، وَيُشَْرب منه تُکسَرَ  أَنْ :  يعنى.  األَسْقِيَةِ اخْتِنَاثِ عنِ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -712

از اختناث مشک )يعنی آشاميدن از دهن آن( نهی  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فرمود.
 

لَّم أَن نَهَى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَ: قال عنه اللَّه رضی هريرة أبی وعن -713

 ه.متفقٌ علي يُشَْربَ مِنْ فی السِّقاءِ َأو القِرْبةِ .
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -713

 منع کردند از اينکه از دهانهء مشک نوشيده شود. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
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 ت رضی اللَّه عنه وعنها قالت:ثاب بْنِ  َحسَّانِ أُْختِ ثَابتٍ بِْنتِ َکبْشَةَ ثاِبتٍ أُمِّ وعن -714

دخَل عَلیَّ رسوُل اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم، فَشَِربَ مِن فی قِْربٍة ُمعَلَّقةٍ قَائماً. فَقُمُْت إِلى فِيهَا 

 ح.وقال: حديث حسن صحي ی.، رواه الترمذفَقطَعْتُهُ
 

عنهما روايت شده از ام ثابت کبشه بنت ثابت خواهر حسان بن ثابت رضی اهلل  -714

 که گفت:

بر من وارد شده و ايستاده از دهانهء مشکی که آويزان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بود، نوشيد من برخاسته دهن آن را بريدم )برای تبرک(.

 

 باب کراهيت و نا پسند بودن دميدن در آب -663
 

صَّلى اهللُ َعَليْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ  النبیَّ  أَنَّ  عنه اللَّه رضی الخدریِّ سعيدٍ أبی عن -715

فإِنى ال ُأرْوَى ِمنْ قال:  «أَْهرِقْهَا » فقال:  ء؟القذَاةُ أَراها فی اإلِناالنَّفخِ فی الشَّرابِ فقال رَجُل: 

 ح.رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحي «فَأَبِنْ القَدَحَ إِذاً عَنْ فِيکَ » قال:  د؟نَفَسٍ وَاحِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضسعيد خدری  از ابو -715

 از دميدن در آشاميدنی نهی فرمود.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مردی گفت: خاشاک را در ظرف می بينم. 

 گفت: آنرا بريز. 

 گفت: من از يک نفس سيراب نمی شوم. 

 فرمود: پس قدح را از دهنت جدا بگير.
 

ن النبى صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم نََهى أَن يُتنَفَّسَ أ عنهما اللَّه رضی عباس ابن وعن -711

 ح.فی اإِلنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيه، رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحي
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رضاز  -711
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نهی فرمود از اينکه در ظرف نفس کشيده شده و يا در آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ده شود.دمي

 

 

باب روا بودن آشاميدن ايستاده و بيان اينکه کاملتر و بهتر  -664

 آشاميدن در حالت نشسته است

 

سَقَيْتُ النَّبِیَّ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم مِنْ زَْمزَم، : قال عنهما اللَّه رضی عباس ابن وعن -717

 ه.متفقٌ علي م.فَشَِربَ وَُهوَ قَائ
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رضاز  -717

 اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاز آب زمزم دادم و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبرای 

 ايستاده آن را آشاميدند.
 

أَتَى عَِلیٌّ رضَی اللَّهُ عنُه باب الرَّحْبَِة : قال عنه اللَّهُ رضیَ سبَْرةَ بنِ النَزَّال وعن -718

رواه  ى رَأَْيتُ َرسولَ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم فعل کما رَأَيْتُمُونى َفعَْلت،فَشَِرب قَائما، وقال: إِنِّ

 البخارى.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز نزال بن سبره  -718

رسول اهلل به باب الرحبه )کوفه( آمده و ايستاده آشاميد و گفت: من  اهلل عنه یرض یعل

 ا ديدم مثل کاری که مرا ديديد، انجام داد.ر اهلل عليه وسلم  یصل
 

کنَّا نَأُْکلُ عَلى عَهِد رسُوِل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه : قال عنهما اللَّه رضیَ  عمر ابن وعن -719

 ح.وقال: حديث حسن صحي ی،رواهُ الترمذ م.وسَلَّم ونحْنُ نَمْشى ، وَنشَْربُ وَنحُْن قيا
 

 هما روايت شده که گفت:از ابن عمر رضی اهلل عن -719
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غذا می خورديم، در حاليکه راه می رفتيم و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما در زمان 

 می آشاميديم، در حاليکه ايستاده بوديم.
 

رََأيْتُ رُسول اللَّهِ صَلّى : قال عنه اللَّهُ رضی جدِّه عن أَبيهِ عن شعيب بن عمرو وعن -771

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحيح. شربُ قَائماً وقَاعِداً.اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ي
 

 از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت نموده که گفت: -771

را ديدم که ايستاده و نشسته )در هر دو حالت( می  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آشاميدند.
 

لَيْهِ وسَلَّم أَنهُ نهَى أَْن يشربَ الرُّجُل عَ اهللُ  صَّلى النبى عن عنه اللَّهُ رضی أَنسٍ وعن -776

 م.مسل رواهُ  .أَخْبثُ أَو ذلکَ أََشرُّ قال:  ل؟فَقلْنَا ألنَس: فاأَلکْ قَائماً. قال قتادة :

 ا.وفی رواية له أَنَّ النبى صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم زََجرَ عَنِ الشُّْربِ قَائم
 

 که: اهلل عنه روايت است یاز انس رض -776

نهی فرمود از اينکه شخصی ايستاده بياشامد. قتاده گفت: ما  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 به انس گفتيم، پس غذا خوردن چه؟

 گفت: آن بد تر است يا خبيث تر است.

 از آشاميدن ايستاده منع فرمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی از مسلم آمده که 
 

الَ »ضی اللَّه عنه قال: قالَ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:ر هريرة أبی وعن -772

 م.رواهُ مسل «يشْرَبَن أَحدٌ مِنْکُْم قَائما، فَمَنْ نَِسیَ فَلْيَسْتَقیءْ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -772

مد و کسی که فرمود: هيچيک از شما ايستاده نياشا اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 فراموش کرد، بايد آن را قی کند.
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 باب مستحب بودن اينکه ساقی گروه بايد از همه آخر تر بنوشد -665
 

سَاقى القَوْمِ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى النبیِّ  عن عنه اللَّه رضیَ قتادة أبی عن -773

 ح.صحيوقال: حديث حسن  ی،رواه الترمذ ا.يعنى: شْرب «آخِرُهُْم 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -773

 فرمود: ساقی قوم )در آشاميدن( آخر شان است. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 

باب روا بودن آشاميدن از همهء ظروف پاک، غير از طال و نقره  -661

وجائز بودن آشاميدن با دهان از جوی وامثال آن بدون ظرف و دست و حرام 

تعمال ظروف طال و نقره در آشاميدن و خوردن و طهارت و ديگر بودن اس

 وجوه استعمال
 

 أَْهلِه، إِلى الدَّارِ قَريب کانَ منْ فَقَامَ الصَّالة، حَضََرتِ: قال عنه اللَّه رضیَ أَنسٍ عنْ -774

ة، َفصَُغرَ المِْخَضبُ أَن يبُْسطَ ِحجَارَ مِن بِمِْخضَب وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسُولُ فََأتَى قَوْمٌ وبقِى

 ی.متفٌق عليه. هذه رواية البخار ثَمَانِين وزِيادةً.قَال:  َکم کُنْتُمْ؟ قَالُوا: م.فِيهِ کَفَّه، فََتوَضَّأَ القَوْمُ ُکلَّهُ

بِقَدحٍ رَحْرَاٍح  وفی رواية له ولمسلم:أَنَّ النبیَّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ، فأُتِیَ 

فَجعَلُْت أَْنظُُر إِلى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِه،  فِيهِ شَیءٌ مِنْ مَاءٍ، فََوَضعَ أَصَابِعَُه فِيهِ. قَالَ أَنس:

 ن.فَحزَْرتُ منْ تَوَضَّأَ ما بيْنَ السَّبْعِينِ إِلى الثَّمَانِي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -774

نماز در رسيد، کسانی که خانه های شان نزديک بود به خانه های خود رفتند،  هنگام

رسول اهلل )برای وضوء ساختن( و گروهی باقی ماندند و سپس مخضبی )ظرفی از سنگ( برای 

اهلل عليه  یآنحضرت صلآورده شد و کوچکتر از اين بود که کف دست  اهلل عليه وسلم  یصل

 گروه از آن وضوء گرفتند. گفتند: شما چند نفر بوديد؟در آن پهن گردد و همهء  وسلم

 گفت: هشتاد و چند نفر.
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ظرف آبی را طلب نمود و قدح آب  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايت مسلم آمده که 

 فراخ و کم عمقی برای شان آورده شد و انگشتان خود را در آن نهاد.

انشان تراوش می کرد و کسانی را انس گفت: من به طرف آب ديدم که از ميان انگشت

 که وضوء ساختند شمردم که بين هفتاد تا هشتاد نفر بودند.
 

أَتَانَا النَّبِیُّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَأَخْرَجْنَا : قال عنه اللَّهُ رضی زيدٍ بنِ اللَّه عبد وعن -775

 .ی. رواه البخارلَهُ مَاءً فی تَوٍْر مِنْ صُفٍر فَتَوَضَّأَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن زيد  -775

نزد ما آمد و ما برايش در قدحی روئين آب داديم که وضوء  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ساخت.
 

 مِنَ رَُجلٍ على دَخَلَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ  رُسولَ أَنَّ  عنه اللَّهُ رضی جابر وعن -771

إِنْ کَانَ عِنْدَکَ مَاءٌ بَاتَ َهذِِه »، ومَعهُ صاحبٌ َله، فقالَ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:األَنْصارِ

 رواه البخاری. «اللَّيْلَةَ فی شَنَّةٍ وَإِالَّ کَرعْنا
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -771

مردی انصاری داخل گرديد و همراه رفيقی به خانهء اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

فرمود: اگر آبی داشته باشی که شب در مشک مانده باشد، خوب، ور نه به دهن خويش آب می 

 نوشيم.
 

 الَحرير عَن نَهَانَا وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النَّبِیَّ إِنَّ : قال عنه اللَّه رضی حذيفة وعن -777

 «هِیَ لُهمْ فی الدُّنْيا، وهى لَکُمْ فی اآلِخَرِة » ب والفِضَّة، وقال: الذَّهَ  آنِيةِ فی والشُّرْبِ والدِّيبَاجِ

 ه.متَّفقٌ علي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -777

ما را از پوشيدن ابريشم نازک و غليظ و از آشاميدن در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

نيا برای آنها است )کافران( و در آخرت برای ظرفهای طال و نقره منع نموده و فرمود: اينها در د

 شما.
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الذی » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّه رُسولَ أَنَّ  عنها اللَّه رضی سلمة أُمِّ وعن -778

 ه.متفق علي «يَشَْربُ فی آنِيَةِ الِفضَّةِ ِإنَّما يُجرْجِرُ فی بَطْنِِه نَاَر جَهَنَّمَ 

 . «الذی يَأْکُُل أَوْ يَْشَربُ فی آنِيَةِ الِفضَّةِ والذَّهَبِ  إِنَّ» وفی رواية لمسلم:

مَنْ شَرِبَ فی إِناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضةٍ فَإِنَّما يُجْرجِرُ فی َبطْنِهِ نَاراً مِنْ »  ه:لَ رواية وفی       

 .«جَهَنَّمَ 
 

 از ام سلمه رضی اهلل عنها روايت شده که: -778

فرمود: آنکه در ظرف نقره می نوشد، همانا در شکم  ليه وسلم اهلل ع یرسول اهلل صل

 خويش آتش جهنم را فرو می کشد.

 و در روايت مسلم آمده که آنکه در ظرف طال و نقره غذا می خورد يا می آشامد.

و در روايت ديگری از وی آمده که کسی که در ظرف طالئی يا نقره ای بنوشد، همانا در 

 فرو می کشد.شکم خويش آتش جهنم را 
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 کتاب اللباس

 

باب استحباب پوشيدن لباس سفيد و اجازهء پوشيدن لباس  -667

سرخ وسبز و زرد و سياه و روا بودن اينکه لباس از پنبه و کتان و موی و 

 پشم و غيره بجز ابريشم باشد

َسوْءَاتِکُْم وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ يَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاساً يُوَارِی  قال اهلل تعالی: }

 21األعراف:   {لِکَ خَيْرٌذَ

 86النحل:  وَجَعََل َلکُمْ َسرَابِيلَ تَقِيکُمُ اْلحَرَّ وَسَرَابِيَل تَقِيکُم بَأْسَکُْم{ و قال تعالی: }

 

د، خداوند می فرمايد: ای فرزندان آدم هر آئينه ما فرود آورديم بر شما لباسی که بپوش

شرمگاه شما را و فرود آورديم جامه های زينت را و لباس پرهيزگاری آن از همه بهتر است. 

 21اعراف: 

و می فرمايد: و برای شما جامه ها ساخت که شما را نگهدارد از گرمی و جامه هايی که 

 86شما را نگه دارد از ضرر جنگ شما. نحل: 
 

لْبَُسوا نَّ رسُولَ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال: اأ عنْهُما اللَّه رضیَ عبَّاس ابنِ وعن -779

رواُه أبو داود، والترمذی وقال:  «مِنْ ثِيَابِکُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِکُم، وََکفِّنُوا فِيها مَوْتَاکُمْ

 حديث حسن صحيح.
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رضاز  -779

فرمود: لباسهای سفيد خود را بپوشد که آن از بهترين  اهلل عليه وسلم  یاهلل صلرسول 

 جامه های شما است و مرده های خود را در آن کفن کنيد.
 

الْبَسُوا »:وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قال عنه اللَّه رضیَ سَمُرَةَ وعن -781

 ح.رواهُ النسائى، والحاکم وقال: حديث صحي «يبُ، وکَفِّنُوا فِيها مَْوتَاُکمْ البَيَاضَ، فَإِنها أَطْهرُ وأَطَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سمره  -781
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فرمود: لباسهای سفيد را بپوشيد که آن پاکتر و بهتر  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 است و مرده های خود را در آن کفن کنيد.
 

اللَّه عنه قال: کانَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم َمرْبُوعاً وَلَقَْد  رضیَ البراءِ وعن -786

 ه.متَّفقٌ علي ه.رَأَيْتُهُ فی حُلَّةِ حمْراءَ ما رأَيْتُ شَيْتاً قَطُّ أَحْسَنَ ِمنْ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز براء  -786

ايشان را در لباس سرخ ديدم که هرگز چهار شانه بود و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نديده بودم. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلهيچ چيزی را نيکوتر از 
 

رَأَْيتُ النَّبِیَّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه : قال عنهُ اللَّه رضیَ اللَّهِ عبدِ بنِ وهْبِ  جُحَيَْفةَ أبی وعن -782

حْمراءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ ِباللٌ بِوَضوِئه، فَمِنْ نَاضِحٍ ونَائِل، َفخَرََج  وسَلَّم بمَکَّةَ وَهُوَ بِاألَبَْطحِ فی قُبَّةٍ لَهُ

کَأَنِّى أَْنظُر إِلى بَيَاضِ ساقَيْه، فَتَوضَّأَ وَأَذَّنَ بِالل،  ء،النبى صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم وعَلَيِْه حُلَّةٌ َحمْرَا

ُثمَّ ُرکَِزتْ لَُه  ح.يقولُ يَمِيناً وشِمَاالً: حَیَّ عَلى الصَّالة، حیَّ على الفَالَفَجَعَلُْت أَتَتبَّعُ فَاهُ ههُنَا وههُنَا، 

  . متَّفقٌ عليه.عَنَزَة، فَتَقَدَّمَ َفصَلَّى يَُمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الکَْلبُ وَالِحَمارُ الَ يُمْنعُ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو جحيفه وهب بن عبد اهلل  -782

در  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلرا در مکه ديدم در حاليکه  اهلل عليه وسلم یيامبر صلپ

آب وضوی شان را برآورد،  اهلل عنه یرضخيمهء سرخی که از چرم داشت در ابطح بود و بالل 

در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلکه بعضی آب می پاشيدند و بعضی آب را می گرفتند. سپس 

پوشيده بود، آمد گوئی من به سفيدی دو ساق پای شان می نگرم و  حاليکه جامهء سرخی

وضوء ساختند و بالل اذان گفت و من دهان او را اينجا و آنجا می نگريستم که به راست و چپ 

می گفت حَیَّ عَلى الصَّالة، حیَّ على الَفالَحِ. بعداً پيش رويش چوبی نيزه مانند نصب گرديد و 

 در حاليکه از پيش رويشان سگ و االغ رد می شد و منع نمی شد. پيش گشته، نماز گزاردند
 

رأَيت رسُوَل اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه : قال عنه اللَّه رضیَ  التَّميْمِیِّ رفاعَةَ رِمْثة أبی وعن -783

 ح.والترمذی بإِسْنَادٍ صحي د،رواُه أَبو داو ن.وسَلَّم وعلَيْه ثوبان أَْخَضرا
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضه رفاعهء تميمی از ابو رمث -783
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 را ديدم در حاليکه بر تن شان دو جامهء سبز بود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

 مَکَّةَ  فَتْحِ يَوْمَ دَخَلَ وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ َرسُولَ أَنَّ عنه، اللَّه رضیَ  جابر وعن -784

 م.رواهُ مسل ء.سوْدا عِمامةٌ وعَلَيْهِ
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -784

در روز فتح مکه داخل گرديدند، در حاليکه بر سرشان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 عمامهء سياهی بود.
 

کأَنى أَنظر إِلى رسولِ اللَّه : قال عنه اللَّه رضیَ ُحرَْيثٍ بن عمرو سعيد أبی وعن -785

 م.رواه مسل ه.ِه وسَلَّم وَعليْهِ عِمَامَةٌ َسوْدَاءُ قدْ أَْرخَى طَرَفيها بَيْنَ کتفيْصَلّى اهللُ عَلَيْ

 ء.وعَلَيْهِ عِمَامَة َسودَا س،أَن رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َخطََب النَّا ه:ل روايةٍ وفی      
 

 فت:روايت شده که گ اهلل عنه یرضاز ابو سعيد عمرو بن حريث  -785

می نگرم در حاليکه عمامهء اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمن اکنون بسوی  گوئی

 سياهی بسر دارند که دو گوشهء آن را در ميان شانه هايش رها نموده است.

برای مردم خطبه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلو در روايتی ديگر از مسلم آمده که: 

 ر سرشان بود.خواندند، در حاليکه عمامهء سياهی ب
 

کُفِّنَ رسول اللَّه َصلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم فی ثالثة :قالت عنها اللَّه رضی عائشة وعن -781

 ه.متفقٌ علي لَيْسَ فيهَا َقمِيصٌ وَال عِمامٌَة . ف،أَثْوَابٍ بيضٍ َسحُوليَّةٍ ِمنْ کُرْسُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -781

در سه جامهء سفيد پنبه ای سحولی )اسم جايی است(  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل ص

 کفن کرده شد که نه در آن پيراهن بود و نه هم عمامه.
 

خَرَجَ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ذات غَداةٍ َوعَلَيْهِ مِرٌْط ُمرَحَّلٌ مْن :قالت وعنها -787

 م.رواه مسل شَعْرٍ أَسود
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -787
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در صبحگاهی برآمد و بر شانه شان کسائی بود از پشم  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 سياه که بر آن تصوير کوچ شتران بود.
 

کُنُْت مع رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه : قال عنه اللَّه رضی شُعْبَةَ  بن المُغِيرةِ  وعن -788

قلت:نََعم، َفنَزَلَ عن راحِلتِهِ فََمشى حتى  « ء؟أَمَعکَ مَا»  ی:فقال ل ر،ليلَة فی مسيوسَلَّم ذاتَ 

فلم  ف،توَارَى فی سَواِد اللَّيْلِ ثم جاءَ فَأَفْرَْغتُ علَيِْه ِمنَ اإلِدَاوَة، َفغََسلَ وَجَْههُ وَعَلَيهِ جُبٌَّة مِنْ ُصو

أَْخرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّة، َفغََسلَ ذِرَاعيِْه وَمَسَحَ برأِْسه ثُمَّ يَسْتَطِعْ َأنْ ُيخْرَِج ذِراَعيْهِ منها حتى 

 ه.متفقٌ علي ا.وَمَسَحَ عَلَيْهِم «دعْهمَا فَإِنى أَدخَلُْتهُما طَاهَِرتَينِ » أَهْوَيْت أَلنزعَ خُفَّيِْه فقال: 

 ن.عَلَيِْه جُبَّةٌ شامِيَّةٌ ضَيقَةُ الْکُمَّيْوفی روايةٍ : و

 ک.وفی روايةٍ : َأنَّ هذِه القصةَ کانت فی غَزْوَِة تَبُو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -788

همراه بودم و از من پرسيد: آيا  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشبی در راهی با 

 همراهت آب هست؟

سياهی شب از نظر گفتم: بلی. سپس از مرکب خويش فرود آمده و رفت تا اينکه در 

ناپديد شد و باز آمد و من از ظرف بر ايشان آب ريختم و روی خود را شست، در حاليکه جبهء 

از پشم بر تن شان بود. و نتوانست که بازوهای خود را از آن بيرون کند، تا اينکه آن را از زير 

واستم موزه جبه بيرون نمود و بازوهای خود را شست و سرش را مسح نمود بعد از آن من خ

هايشان را بکشم، فرمود: بگذارش چون پاهايم را بحال طهارت داخل آنها ساختم، و بر آنها 

 مسح نمود.

 و در روايتی آمده که: و بر ايشان جبهء شامی ای بود که آستينهايش تنگ بود.

 و در روايت ديگر آمده که اين قضيه در غزوهء تبوک بوده است.

 

 وشيدن پيراهنباب در مستحب بودن پ -668
 

کان أَحَبَّ الثِّيابِ إِلى رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه :قالت عنها اللَّه رضی سَلمةَ أُمِّ عن  -789

 ن.والترمذی وقال: حديث حس د،رواه أبو داو ص.وسَلَّم القَمي
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 ها روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز ام سلمه  -789

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلها برای  دوست داشتنی ترين و محبوبترين جامه

 پيراهن بود.

 

باب صفت درازی آستين پيراهن و ازار و گوشهء عمامه )لنگی(  -669

و حرام بودن کشاله نمودن چيزی از اينها به اساس کبر ومکروه بودن آن در 

 صورت نبودن کبر و خود بينی
 

کان ُکمُّ قمِيصِ رسول اللَّه عنها قالت: اللَّه رضی األنصاِريَّةِ يزيدَ بنت أَسماء عن -791

 .  حسن حديث والترمذی وقال:  د،رواه أبو داو غ.صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم إِلى الرُّسُ
 

 از اسماء بنت يزيد انصاری رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -791

 تا بند دست شان بود. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآستين پيراهن 
 

مَنْ جَرَّ ثَْوبَهُ » : قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى النبى أَنّ عنهما اللَّه رضی عمر ابن وعن -796

يارسول اللَّه إِن إِزارى يَسَْترْخى إِال أَنْ  ر:فقال أَبو بک «خُيَالءَ لَْم يَنُْظر اللَّه إِليهِ يَْوم القِيَامَةِ 

 ی،. رواه البخار«إِنََّک لَسَْت مِمَّنْ يَْفعَلُهُ خَُيالءَ » اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: فقال له رسول اللَّه َصلّى أَتَعَاهَدَهُ،

 ه.وروى مسلم بعض
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: -796

فرمود: کسی که جامه اش را از روی کبر بکشاند، خداوند در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

اهلل عليه  یرسول اهلل صلبرايش گفت: يا  اهلل عنه یابوبکر رض روز قيامت به وی نظر نمی کند.

 ! ازار من سست می شود )در نتيجه کشانده می شود( مگر اينکه آن را مواظبت کنم.وسلم

به او فرمود: تو از زمرهء کسانی نيستی که اين کار را از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 روی کبر انجام می دهد.
 

ال ينُْظرُ » هريرة رضی اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  وعن أبی -792

 ه.متفقٌ علي «اللَّه يَوْم القِيَامة إِلى مَْن جَرَّ إِزَاَرهُ َبطرًا 
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 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -792

امت بسوی کسی که ازارش را فرمود: خداوند در روز قي اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 از روی کبر و غرور بکشاند، نظر نمی نمايد.
 

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْکَعْبَيْنِ مِنَ اإلِزار ففی » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النبى عـن وعنه  -793

 ی.رواه البخار «النَّار 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -793

 فرمود: پائين تر از شتالنگ )قوزک پا( از ازار، در جهنم است.  عليه وسلماهلل یپيامبر صل
 

ثالثةٌ ال يُکَلِّمُهُُم » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى النبى عن عنه اللَّه رضی ذرٍّ أبی وعن -794

قال: فقَرأَها رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ  «أَليمٌ  اللَّهُ َيوْمَ القِيَامة، وال يَنُْظرُ إِلَيْهم، وَال يَُزکِّيهِم، وَلهُمْ عَذَابٌ

المُسبِل، والمنَّانُ » قال:  ه؟خابُوا وخِسرُوا مَنْ هُمْ يا رسول اللَّ  ر:قال أَبو ذَ ر.عَلَيْهِ وسَلَّم ثالث مِرَا

 م.رواه مسل «وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلفِ الکاذِبِ 

 . «زَارَُه الُمسْبِلُ إِ»  ه:ل روايةٍ  وفی       
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -794

فرمود: سه کس است که خداوند در روز قيامت بسوی شان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

نظر ننموده و با آنها سخن نمی زند و آنها را تزکيه نکرده و بر ايشان عذابی دردناک است. 

 ه بار تکرار فرمود.آن را س اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: 

 ؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلابوذر گفت: زيانمند و زيانکار شوند اينها کيانند، يا 

 فرمود: 

 آنکه جامه اش را از روی کبر کشاند. 

 و آنکه منت می گذارد بر مردم. 

 و آنکه به سوگند دروغ متاعش را ترويج می دهد.

 ی کشاند.و در روايتی از وی آمده: آنکه ازارش را م
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اإلِسْبَالُ فی »: قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النبى عن عنهما، اللَّه رضی عمر ابن وعن -795

رواه أبو  «اإلِزارِ، والقَمِيصِ، وَالِعمَامة، منْ َجرَّ شَيتا خُيَالءَ لَم يَنُظِر اللَّه إليهِ يوَْم القِيَامةِ

 ح.داود، ُوالنسائى بإسنادٍ صحي
 

 بن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که:از ا -795

فرمود: کشانيدن در ازار و پيراهن و عمامه است. آنکه چيزی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 را از روی کبر بکشاند، خداوند در روز قيامت به وی نمی نگرد.
 

لنَّاسُ عَنْ رَأَيتُ رَجالً يصُْدرُ ا: قال عنه اللَّه رضی سُلَيم بن جابر جُرَیٍّ أبی وعن -791

رَأْيهِ الَ يَقُولُ شَيتاً إِالَّ صَدَرُوا عنه، قلت:من هذا؟ قالوا: رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم. قلتُ: 

ال تَُقل علَيکَ السَّالم، علَيَک السالمُ تحِيَُّة المْوتَى ُقل: »: قال مَرَّتَيْنِ عَليکَ السَّالُم يا رسوَل اللَّه

أَنَا رسول اللَّه الذی إِذا أَصابَکَ َضرٌّ فَدَعوْتَُه »قال: قلت: أَنتَ رسول اللَّه؟ قال:  «يک السَّالمُ علَ

کَشَفَهُ عْنک، وإِذا أَصَابَکَ عامُ سنَة فَدَعوَْتهُ أَنبتَهَا لک، وإِذَا کُنتَ ِبأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فالة، َفَضلَّت 

قال: َفما سببُْت بعْدهُ  «ال تسُبَّنَّ َأحداً » لت:اعْهَدْ إِلیَّ. قال: قال: ق «راحِلَتُک، َفدعوَْته رَدَّهَا علَيکَ 

وَال تَحِقرنَّ مِنَ المعروفِ شَيْتا، وأَنْ تُکَلَِّم أَخَاک وأَنتَ مُنْبِسٌط » حُرّا، وال عبدا، وَال َبعِيرًا، وَال شَاةً 

ْصفِ السَّاقِ، فَإِن أبيَت فإلى الَکعبين، إِليهِ وجهُکَ، إِنَّ ذلک مِنَ المعرُوفِ. وارفَع إِزارکَ إِلى نِ 

وإِياکَ وإِسْبال اإلِزارِ فَإِنَّهَا مِن المخِيلةِ وإِنَّ اللَّه ال يحبُّ المَخِيلة، وإن امْرؤٌ شََتمک وَعَيَّرَک بمَا 

 ح،ی بإِسنادٍ صحيرواه أبو داود والترمذ «يَعْلَمُ فيکَ فال تُعيِّرهُ بما تَعَلم فيه، فإِنَّمَا وبالُ ذلکَ عليهِ 

 ح.حديثٌ حسن صحي ی:وقال الترمذ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو جری جابر بن سليم  -791

 مردی را ديدم که مردم نظر او را گرفته و هر چه می گفت، می پذيرفتند.

 گفتم: اين کيست؟

 است. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفتند: 

 و دو بار تکرار نمودم. اهلل عليه وسلم یل اهلل صلرسوگفتم: عليک السالم يا 

 فرمود: مگو عليک السالم، که عليک السالم تحيهء مرده ها است، بگو: السالم عليک.

 گفتم: تو رسول خدا هستی؟
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فرمود: من رسول خدايی ام که اگر به مرضی گرفتار شوی و از او بخواهی آن را از سرت 

گرفتار شوی و از او بخواهی، برايت آن را می روياند. و هرگاه بر می دارد، و اگر به سال قحطی 

 به زمين گودی يا به بيابانی باشی و مرکبت گم شود، و از او بخواهی آن را به تو باز می گرداند.

 گفت، گفتم: مرا توصيه کن.

 فرمود: کسی را دشنام مده.

 دم. گفت: بعد از آن هيچ آزاد و برده و گوسفند و شتر را دشنام ندا

و هيچ چيزی از کار خير را خوار مشمار! و اينکه با برادرت با چهرهء گشاده صحبت کنی، 

همانا اين از جملهء کارهای خير است. و ازارت را تا نصف ساق باال کن و پرهيز کن از کشاندن 

ترا ازار، زيرا اين کار از جملهء کبر بشمار می رود و خداوند کبر را دوست نمی دارد و اگر کسی 

دشنام داد، يا ترا به چيزی که در تو می دانست طعنه زد، تو او را به آنچه در او می دانی طعنه 

 مده، زيرا گناه اين کار بر دوش اوست.

به اعتبار شعر جاهلی که قبل از اسالم رواج داشته است نه به اعتبار « علَیکَ السالمُ تحِیَُّة الموْتَ  » ش: 
ن. بدین صورت شعرای دورهء جاهلی در سالم و دعاء بر مرده اسم مرده را بر دعاء مقدم ممنوع بودن سالم بر ایشا

 می داشتند.
 

بينما رَجُل ُيصَلِّى ُمسْبِلٌ ِإزَارَه، قال له رسول : قال عنه، اللَّه رضی هريرة أبی وعن -797

فقال له  «اذهبْ فَتَوضَّأْ » م جاءَ، فقال:فَذَهب فَتَوضَّا، ث «اذهَب فَتَوضأْ» اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:

إِنه کانَ ُيصلِّى وهو ُمسْبلٌ » رجُل: يا رسول اللَّه. مالکَ أَمرَْتهُ أَن يَتَوَضَّأَ ثم سََکتَّ عنه؟ قال: 

 م.رواه أبو داود بِإسنادٍ على شرط مسل. «إِزاره، إِن اللَّه ال يقْبلُ صالةَ رجُلٍ ُمسبِلٍ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یرض از ابو هريره -797

به  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدر اثنائی که مردی نماز می خواند، ازارش کشان بود. 

وی فرمود: برو وضوء گير. پس رفت و وضوء گرفت و سپس آمد. باز به وی فرمود: برو وضوء 

ی را امر کردی که چه شد که و اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگير. و مردی به وی گفت: يا 

 وضوء گيرد و باز از وی سکوت نمودی؟

فرمود: او نماز می خواند، در حاليکه ازارش کشان بود و خداوند نماز مردی را که ازارش 

 کشان باشد، نمی پذيرد.



 497 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 ش: وی را دستور فرمود که وضوء گیرد تا گناه کشان بودن ازارش بدین وضوء گرفتن محو و زائل گردد.
 

کان : قال     الدَّرداءِ ألبی جليساً وکان يسِ بن بشرٍ التَّغْلبیِّ قال: أَخْبَرنى أبیقَ وعن -798

بِدِمشقَ رَُجلٌ من أَصحاب النبى صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يقال له سهُل ابنُ الحنظَليَّةِ، وکان رجاُلً 

غَ فَإِنَّمَا هو تسبيح وتکبيرٌ حتى يأْتیَ أهْلَه، َفمَرَّ إِنَّمَا هو صالة، فَإِذا فر س،مُتَوحِّداً قَلَّمَا يُجالسُ النَّا

کَلِمةً تَنْفَعُنَا وال تضُرُّک، . قال: بَعثَ رسول اللَّه  ء:فقال له أَبو الدَّردَا ء،بِنَا ونَحنُ عِند أبی الدَّردَا

لمَجْلِس الذی يَجلُِس فِيهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم سريًَّة فَقَدِمَت، فَجَاءَ َرجُلٌ مِنهم فَجَلَس فی ا

َفحمَل  و،لَْو رَأَيتنَا حِينَ التقَيْنَا نَحنُ والعدُ ه:رسول اللَّه صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم، فقال لرُجلٍ إِلى جَنْب

ال قَدْ َبطََل قال: مَا أَرَاهُ إِ ه؟کَيْفَ تَرى فی قْولِ ی،فالنٌ َفطَعَن، فقال: خُذْهَا مِنِّى . وأَنَا الغُالمُ الِغفَارِ

فَسمِعَ بِذلکَ آَخرُ فقال: مَا أَرَى ِبذَلََک بأْسا، فَتَنَازعا حَتى سَمِعَ رسول اللَّه َصلّى اهللُ َعلَيْهِ  ه.أَجرُ

َفرَأَيُْت أَبا الدَّْردَاءِ سُرَّ بِذلک، وجعلَ يَْرفَعُ  «ال بَأْس أَن يُؤَْجرَ ويُحْمَد  ه؟سُبْحان اللَّ» وسَلَّم فقال: 

أْسَه إِلَيهِ وَيَقُول: أأَنَْت سمِعَْت ذَلَک مِنْ رسول اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم،؟ فيقول: نعَم، فما زال ر

 ه.يعِيدُ عَلَيْهِ حتى إِنّى ألَقولُ لَيَبرُکَنَّ على رکْبَتَيْ

عُنَا وال َتُضرُّک، قال: قال لَنَا رسول کَلِمَةً تَنفَ ء:فقال له أَبُو الدَّرْدَا ر،قال: فَمَرَّ بِنَا يَوماً آخَ      

ثم مرَّ بِنَا يوماً   « .المُنْفِقُ عَلى الخَيْلِ کالبَاسِطِ يَدَهُ بالصَّدَقة ال يَقْبِضُهَا» اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

نعَْم » ه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم:کَلَِمةً تَنْفَعُنَا وَال تَضرُّک، قال: قال رسول اللَّ ء:فقال له َأبو الدَّرْدَا ر،آخ

فبَلغَ ذلک خُرَيمًا، فَعجََّل فَأَخَذَ شَفَرةً فََقطَعَ  «لوال ُطولُ جُمته وَإِسْبَالُ إِزَارِه  ی،الرَّجُلُ ُخرَْيمٌ األََسد

َکلِمًة  ء:آَخرَ فَقَاَل لَُه أَبُو الدَّرْدَاثَمَّ َمرَّ بنَا َيوْماً  ه.بها جُمتَُه إِلى أُذنْيه، ورفعَ إِزَارَُه إِلى أَْنصَاف َساقَيْ

إِنَُّکمْ قَادُموَن َعلى » تَنْفَعُنَا واَل َتضُرُّکَ قَال: سَمْعتُ رسُوَل اللَّه َصلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يقُول: 

ی النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّه اَل فَأَصِْلحُوا رِحَالَکم، وأَصْلحوا لبَاسَکُْم حتى تَُکونُوا کََأنَّکُْم شَامَة ف م.إِخْوانِکُ

. رواهُ أَبو داود بإِسنادٍ حسن، إِالَّ قَيْسَ بن بشر، فاخْتَلَفُوا فی توثيقِهِ «يُحبُّ الفُحْشَ وَالَ التَّفَُحش 

 م.مسل له روى وقد وتَضْعفيه، 
 

 از قيس بن بشر تغلبی روايت شده که گفت: -798

پيامبر ء بود و گفت: در دمشق مردی از اصحاب پدرم مرا خبر داده و او همنشين ابوالدردا

وجود داشت که به او ابن الحنظليه گفته می شد و او تنهائی را بسی  اهلل عليه وسلم یصل

دوست می داشت وبسيار کم با مردم همنشينی می کرد و آنهم فقط نماز بود و چون از آن فارغ 

ی آمد. وی از کنار ما گذشت، در می شد، همهء کارش تسبيح و تکبير بود تا به خانه اش م
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حاليکه ما نزد ابوالدرداء بوديم و ابوالدرداء به وی گفت: سخنی بگو که به ما نفع رساند و به تو 

 هم ضرر نکند.

سريهء را فرستادند و آن سريه باز آمد و مردی از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: 

در آن می نشست، نشسته و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلميان شان آمده و در مجلسی که 

به مردی که در کنارش بود، گفت: کاش ما را می ديدی وقتی که با دشمن روبرو شديم و فالنی 

حمله کرد و فالنی به نيزه زد و گفت: بگير از من که بچهء غفاری هستم. در اين گفته اش چه 

 نظر داری؟

و ديگری آن را شنيده و گفت: من بدين گفت: گمان می کنم که عملش را باطل نمود. 

شنيده و فرمود:  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلکار باکی نمی بينم و با هم دعوا کردند، چنانچه 

سبحان اهلل پروائی ندارد که مزد داده شو و توصيف کرده شود. سپس ديدم که ابوالدرداء بدين 

اهلل عليه  یرسول اهلل صلآيا تو اين را از امر شاد شد و سرش را بطرف او بلند نموده و گفت: 

شنيدی؟ و می گفت بلی! و همينطور تکرار می نمود، تا اينکه با خود می گفتم: شايد به  وسلم 

 زانو بيفتد.

گفت: روز ديگری از کنار ما گذشت و ابو الدرداء به او گفت: سخنی گو که به ما نفع کند 

 و به تو زيان نرساند.

به ما گفت: آنکه در راه تربيت اسب مصرف و  اهلل عليه وسلم  یلرسول اهلل صگفت: 

 خرج نمايد، مانند کسی است که دست خود را برای صدقه دادن گشوده و آن را بسته نکند.

باز روز ديگری ازکنار ما گذشت و ابوالدرداء به وی گفت: برای ما سخنی گو که به ما نفع 

 رسانده و به تو زيان نرساند.

فرمود: خريم اسدی مرد خوبيست، اگر چنانچه  اهلل عليه وسلم  یل اهلل صلرسوگفت: 

مويهای سرش دراز و ازارش کشان نمی بود. اين خبر به خريم رسيد و او تعجيل نموده تيغی 

 را گرفته و با آن کاکلش را تا گوشهايش قطع نموده و ازارش را تا نصف ساقش باال نمود.

ت و ابوالدرداء به وی گفت: برای ما سخنی گو که به ما نفع باز روز ديگری ازکنار ما گذش

 رسانده و به تو زيان نرساند.
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شنيدم که می فرمود: شما نزد برادران تان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: از 

قدوم می آوريد، از اين رو جايگاه ها و لباسهای خود را درست کنيد، و گوئی مانند خال سياه در 

 م باشيد، زيرا خداوند بدلباسی و بدشکلی را دوست نمی دارد.ميان مرد
 

»  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسُولُ قَالَ: قال عنه اللَّهُ رضیَ الخدْرِیِّ سعيدٍ  أبی وعن -799

بَيْن، فَمَا کانَ أَسْفَلَ منَ الکَعْ وَبَيْنَ بَيْنَهُ فيما جُنَاحَ  ال أَوْ إزرَةُ المُسلِمِ إِلى نْصفِ السَّاقِ، وَالَ حَرَجَ 

 ح.. رواهُ َأبُو داود بإِسنادٍ صحي«الکعْبَينِ فَهَوُ فی النَّارِ، ومَنْ جَرَّ إِزارُه بََطراً َلمْ يَْنظرِ اللَّه إِلَيْهِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -799

صف ساق است ومشکلی نيست. فرمود: ازار مسلمان تا ن اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

يا فرمود: گناهی نيست که در ميان ساق و شتالنگ )قوزک پا( باشد و آنچه از شتالنگ پايين تر 

باشد، پس آن در دوزخ است. و کسی که از روی کبر ازارش را کشان کند، خداوند بسويش 

 نظر نمی کند.
 

رُسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم َمرَْرتُ عَلى : قال عنهما اللَّه رضیَ عمر ابنِ وعن -811

فَزِدْت، فَمَا زِلْتُ  ،«زِدْ»فَرفعتهُ ُثمَّ قَال:  «يا عَبْدَ اللَّه، ارْفَعْ إِزارَکَ » َفقَال:  ء.وَفی إِزاری اسْترْخَا

 م.واهُ مسلر «.فَقَال: إِلى أَنْصاف السَّاقَيْنِ ن؟فَقَالَ بَْعض القُوْم:إِلى أَيْ د.أَتَحرَّاها َبعْ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -811

گذشتم، در حاليکه ازارم سست شده بود، )يعنی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز کنار 

کشاله شده بود(. پس فرمود: ای عبد اهلل ازارت را باال کن. من آن را باال کردم، باز فرمود: 

 کردم و بعد از آن هميشه آن را در می يافتم. بعضی از گروه زيادتر باال کن، من زيادتر باال

 گفتند: تا کجا؟

 گفت: تا نصف های ساق.
 

مَنْ جَرَّ ثَوَبه خيالءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه » :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قال وعنه -816

 . قَالَتْ:«يُرْخينَ شِبْراً» قال:  فَکَيْفَ َتصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهن، :فقالَتْ أُمُّ سَلََمةَ «إِلَيْهِ يَوْمَ القيامِةِ 

والترمذی وقال: حديث  د،. رواهُ أبو داو«فيُرْخِينَهُ ذِراعاً الَ يَزِْدنَ » قال:  ن.إِذن تَنکَشفُ أَقْدامُه

 ح.حسن صحي
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 عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: ابناز  -816

فرمود: آنکه از روی کبر، جامه اش را کشان کند، خداوند  هلل عليه وسلم ا یرسول اهلل صل

 در روز قيامت بسويش نظر نمی کند، پس ام سلمه گفت: زنها، به دامنهای خود چه می کنند؟

 فرمود: يک وجب رها کنند.

 گفت: اگر چنين کنند، قدمهای شان ظاهر می گردد.

 زايند.فرمود: يک گز آن را رها کنند و بر آن نيف

 

 

باب استحباب ترک بلند پروازی در لباس، از روی تواضع و  -621

 فروتنی

 

 در باب فضيلت گرسنگی و سختی معيشت جمالتی گذشت که به اين باب مربوط است
 

مَنْ »: قال وسَلَّم عََليْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُولَ َأنَّ عنه اللَّه رضی أَنسٍ بن معاذِ وعن -812

باس تَواضُعاً للَّه، وَهُوَ يَقْدِرُ علَيْه، دعاهُ اللَّهُ َيوْمَ القِيامَةِ عَلى ُرؤُوسِ الخاَلئِقِ حتى يُخيِّره تَرََک اللِّ

 . رواهُ الترمذی وقال: حديث حسن.«منْ أَیِّ حُلَلِ اإلِيمان شَاءَ يلبَسُها
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز معاذ بن انس  -812

 فرمود: يه وسلماهلل عل یصلرسول اهلل 

آنکه لباس گرانقيمت را از روی تواضع و فروتنی برای خداوند ترک کند، در حاليکه 

توانمندی آن را هم دارد، خداوند در روز قيامت به حضور مردمان او را می خواهد و مخير می 

 سازد تا از هر حلهء از حله های ايمان که بخواهد، بپوشد.

 

وی کردن در لباس و مبادا که بدون باب مستحب بودن ميانه ر -626

 حاجت و مقصود شرعی لباسی بپوشد که او را حقير و خوار نشان دهد
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 صَلّى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قال عنه اللَّهُ  رضیَ  جدِّهِ  عَنْ أَبيه عن ُشعْيبٍ بن عمرو عن -813

. رواهُ الترمذی وقال: حديثٌ «هِ عَلى عبْدهإِن اللَّه يُحِبُّ َأنْ ُيرى أََثُر نِعْمَتِ»  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ

 ن.حس
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش  -813

فرمود: خداوند دوست می دارد که نشانهء نعمتش را بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بنده اش ببيند.

 

رام باب تحريم پوشيدن لباس ابريشمين برای مردان، و ح -622

 بودن نشستن و تکيه کردن بر آن و روا بودن پوشيدن آن، برای زنان
 

اَل » :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قال عنه اللَّه رضیَ  الخطَّاب بن عمر عن -814

 ه.عليمتفقٌ  «فَإنَّ مَْن لَبِسهُ فی الدُّنْيَا لَْم يَلْبَْسهُ فی اآلخرةِ .  ر،تَلْبَسُوا الحري
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -814

فرمود: ابريشم را نپوشيد، زيرا آنکه آن را در دنيا بپوشد،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 در آخرت نخواهد پوشيد.
 

رَ منْ إنَّما يلبَسُ الحري» : يقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسُولَ سمِعتُ: قال وعنه -815

 ه.متفقٌ علي «ال خَالق لَهُ

 . «َمنْ الَ خَاَلقَ لَهُ فی اآلخِرة »  ی:وفی روايةٍ للبُخار
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -815

شنيدم که می فرمود: کسی ابريشم را می پوشد، که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 بهره ای نداد.

 ری آمده که: آنکه در آخرت بهره ای برايش نيست.و در روايتی از بخا
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منْ لَبِسَ » :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُولُ قالَ: قال عنه اللَّه رضی أنس وعن -811

 ه.متفقٌ علي «الحرير فی الدُّنْيا لَمْ يَلْبسْهُ فی اآلخَرةِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -711

فرمود: آنکه در دنيا ابريشم را بپوشد، در آخرت آن را  هلل عليه وسلم ا یرسول اهلل صل

 نخواهد پوشيد.
 

رأَيْتُ َرسُولَ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم أَخَذَ َحرِيرا، : قال عنه اللَّه رضی علیٍّ وعن -817

. رواهُ أبو  «هذَيْنِ حرَامٌ عَلى ذُُکورِ أُمَّتی  إنَّ» فَجَعلَهُ فی يَمينه، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ فی ِشمالِه، ُثمَّ قَال: 

 داود بإسنادٍ حسن
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرض یعلاز  -718

را در حالی ديدم که ابريشمی را گرفته و به طرف  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

مردان امتم راستش نهاده وطالئی را گرفته و در طرف چپش نهاده و سپس فرمود: اين دو بر 

 حرام است.
 

: قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولَ أنَّ عنه اللَّه رضی األشْعریِّ مُوسى أبی وعن -818

. رواهُ الترمذی وقال حديثٌ حسن «وَأُحلَّ إلنَاثِِهم  ی،حُرِّم لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَب على ذُکُورِ أُمَّت» 

 ح.صحي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضشعری از ابو موسی ا -818

فرمود: لباس ابريشمين و طال بر مردان امتم حرام  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 گردانيده شده و برای زنهای شان حالل ساخته شده است.
 

فی  نَْشرب أنْ نَهَانَا النَّبیُّ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم : قال عنه اللَّه رضی حُذَيْفَة وعن -819

 رواه البخاری. ه.آنِيةِ الذَّهب وَالفِضَّة، وَأنْ نَأُْکل فِيهَا، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاج وأنْ نَْجلِس عَلَيّ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -719
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ما را منع فرمود از اينکه در ظرفهای طال و نقره بنوشيم يا در  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 آن بخوريم. و از پوشيدن ابريشم نازک و غليظ و اينکه بر آن بنشينيم.

 

باب روا بودن پوشيدن ابريشم برای آنکه بيماری خارش داشته  -623

 باشد
 

رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم للزبير وعبْد : قال عنه اللَّه رضی أنس عن -861

 متفقٌ عليه. ه عنهما فی لبْسِ الَحرِيِر لحِکٍَّة بهما.الرَّحْمنِ بنِ عوٍْف رضی اللَّ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز انس  -861

هما اهلل عن یرضبرای زبير و عبد الرحمن بن عوف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بواسطهء خارشی که در وجود شان بود، پوشيدن ابريشم را اجازت داد.

 

 تردن پوستهای پلنگ و سوار شدن بر آنباب منع از گس -624
 

الَ تَْرکَبوا » :وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قال: قال عنه اللَّه رضی مُعاويةَ عنْ -866

 ن.حس بإسنادٍ وغيره داود أَبو رواهُ  حسن، حديث . «الخَزَّ وَاَل النَّمارَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاويه  -866

 فرمود: بر ابريشم و پوست های پلنگ سوار نشويد. اهلل عليه وسلم  یول اهلل صلرس
 

 نَهَى وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُول أنَّ عنه، اللَّه رضیَ أَبيه، عن المليح أبی وعن -862

 ح.والنسائی بأَسَانِيد صحا ی،والترمذ د،رواهُ أبو دَاو ع.السِّبا جُلُودِ عنْ

 ش.نَهى عنْ جُلُوِد السِّباعِ أنْ تُفْتَرَ ی:ايةِ الترمذوفی رو
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مليح از پدرش  -862

 از پوست درندگان منع فرمود. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
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و در روايتی از ترمذی آمده که: منع فرمود از اينکه از پوست درندگان فرش ساخته 

 شود.

فته است، احتمال دارد که نهی از استفاده از پوست درندگان این باشد که دباغان نمی توانند ش: بیهقی گ
 همهء مویهای آن را دور کنند.

و غیر او گفته اند که: احتمال دارد نهی از استفاده از پوستی باشد که هنوز دباغی نشده است و یا احتماالً از 
 می نشینند.آن سبب است که اهل اسراف و متکبران بر آن 
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باب آنچه هنگام پوشيدن لباس نو يا کفش نو و امثال آن بايد  -625

 گفته شود
 

کاَن رسُوُل اللَِّه َصّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم إذا : قال عنه اللَّه رضیَ  الخُدْری سعيد أبی عن -863

اللَُّهمَّ لکَ الحَْمدُ أَْنتَ َکسَْوتَنِيه، » قُول: اسْتَجَدَّ ثَْوباً سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَة، أَوْ َقمِيصا، َأوْ رِدَاءً ي

والترمذی  د،. رواُه أبو داو«أَسْأَلُکَ خَْيرَهُ وَخَْيرَ ما صُنِع لَه، وأَعُوُذ ِبکَ ِمنْ شَرِِّه وَشرِّ ما صُنَِع لَهُ

 ن.وقال: حديث حس
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -863

 –جامهء تازه می پوشيد، آن را بنامش ياد می کرد  اهلل عليه وسلم  یصلرسول اهلل چون 

می فرمود: بار خدايا تو آن را بمن پوشانيدی از تو خير آن و خير  –عمامه يا پيراهن، يا ازار 

آنچه را که برای آن ساخته شده می طلبم و بتو از شر آن و شر آنچه که برای آن ساخته شده 

 پناه می برم.

 

 باب استحباب آغاز به راست در پوشيدن لباس -621
 

 مقصود اين باب قبالً گذشته و احاديث صحيح را در مورد بيان نموديم. 
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 کتاب آداب خواب 

باب آداب خواب و به پهلو غلطيدن و نشستن و مجلس و  -627

 همنشين و خواب ديدن
 

ل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم إذا رسو کَانَ : قال عنهما اللَّه رضیَ عازبٍ  بن الْبَراءِ عن -864

اللَّهُمَّ أَسْلَْمتُ نَْفسِی إليْک، وَوجَّهْتُ َوجْهی » أَوَى إلى فِرَاشِهِ نَامَ عَلى شِقَّهِ اأَليمن، ُثمَّ قال: 

ال مَنْجى مِنَْک إالَّ إلَيْک، وفَوَّْضتُ أَْمرِی إلَْيک، وَأَلجَْأتُ ظْهری إلَيْک، رَغْبًة وَرهَْبةً إلَيْک، ال مَْلجأ و

. رواه البخاری بهذا اللفظ فی کتاب «إلَيْک، آمَنْتُ بِکتَابکَ الذی أَنْزلت، وَنَبيِّکَ الذی أَرْسَلْتَ

 ه.األدب من صحيح
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -864

رف راست به بستر خويش قرار می گرفت، بط اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون 

بار خدايا خود را به تو تسليم کردم « اللَّهُمَّ أَسْلَْمتُ َنفْسِی إليْک...» خويش خوابيده و می فرمود: 

و رويم را بسويت نمودم و بتو تکيه کردم از روی تمايل بتو و ترس از تو، پناهگاه و گريزگاهی 

 روانه نمودی ايمان آوردم. از تو جز بسويت نيست، من به کتابی که فرو فرستادی و پيامبری که
 

إذَا أََتيْتَ مَضَْجعکَ فَتََوضَّأْ » :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسول لی قال: قال وعنه -865

واجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا » وذَکََر نَْحوه، وفيه: .«ل.وُضُوءَکَ لِلصَّالة، ُثمَّ اضْطَجِعْ َعلى شِقِّکَ اأَليمَن، وَقُ

 ه.علي متفقٌ «تَقول 
 

 همچنان روايت شده که: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -865

بمن گفت: چون به خوابگاهت آمدی پس همان گونه که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

برای نماز وضوء ساخته ای وضوء بگير و سپس بطرف راست خود را به پهلو انداخته و بگو و 

 آن را آخر چيزی بگردان که ميگوئی. مثل آن دعا ذکر نموده و در آن گفت: و
 

کَاَن النَّبیُّ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وَسلَّم يَصلِّی مِن اللَّيِْل :قالت عنها اللَّه رضیَ عائشةَ  وعن -861

 إحْدَى عَشََرةَ َرکْعَة، فَإذا طلَع الْفَجْرُ َصلَّى رکْعَتيْنِ خَفِيفتيْن، ثمَّ اضَْطجَعَ على شِقِِّه األيمن حَتَّى

 ه.متفق علي يَجِیءَ المَُؤذِّنُ فيُوذِنَه،
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 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -861

رکعت نماز می گزارد، و چون صبح طلوع می  66در شب  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

کرد، دو رکعت خفيف و سبک خوانده و به پهلوی راست می خوابيد تا اينکه مؤذن آمده و او را 

 اخت.آگاه می س
 

کان النبی صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وَسلَّم إذا أَخَذَ مَْضجَعَهُ  : :قال عنه اللَّه رضی حُذَيْفَةَ وعن -867

وإذا اسْتيْقَظَ قَال:  «اللَّهُمَّ بِاسِْمکَ أمُوتُ وَ أَحْيَا » مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدهُ َتحْتَ خَدِّه، ثمَّ يَقُول: 

 ی.. رواه البخار «حْيَانَا بعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإليه النُّشُورُ الحَمْدُ للَِّه اَلَّذی أَ»
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -867

در شب به خوابگاهش قرار می گرفت، دستش را زير  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

ا بنام تو می ميرم و بار خداي« اللَّهُمَّ بِاسْمَِک أمُوتُ... » رخسارش گذاشته وسپس می گفت: 

ثنا باد خداوندی را که بعد ..« ی.الحَمُْد للَِّه اَلَّذ»زنده می شوم، و چون بيدار می شد، می فرمود: 

 از ميراندن ما را زنده کرد و بازگشت بسوی اوست.
 

بينما أنَا مضَُطجٌِع »قال أبی : قال عنهما اهلل رضی الغِفَارِیَّ طخْفَةَ بنِ يعِيشَ وعن  -868

قال:  « اهللُ يُبْغِضُهَا إنَّ هِذهِ ضَجْعَةٌ » فقال ِبرِجْلهِ يَُحرِّکُِنی رَجُلٌ إذَا بَطِْنی فی الْمسَِجدِ عَلَى 

 ح.رواه أبو داود بإسنادٍ صحي فَنَظْرت، فإذَا رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم
 

 :روايت شده که گفت اهلل عنه یرضاز يعيش بن طخفه غفاری  -868

پدرم بمن گفت: در اثنائيکه در مسجد بر شکم خويش خوابيده بودم ناگاه متوجه شدم 

که مردی به پايش مرا حرکت می دهد و می فرمايد: اين خوابيدنی است که خدا از آن بدش 

 را ديدم.  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمی آيد. گفت: پس نظر نموده و 
 

مَنْ َقعَدَ » عن رسول اهلل َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:  وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه -869

 مَقْعَداً َلمْ َيذُْکِر اهلل تعالى فِيِه کَانَْت عَلَيِِه مَِن اهلل تعالى تِرة، وَمَنِ اْضطَجََع مُْضطََجعاً الَيَذُْکُر اهلل

  ن.حسرواه أبو داود بإسنادِ  «تعالى فِيهِ کَاَنتْ عَلْيِه ِمن اهللِ ِترةٌ 
 

 که: استاهلل عنه روايت  یابو هريره رضاز  -869
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فرمود: کسيکه به جايی نشسته و خدا را در آن جا ياد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نکند، از جانب خدا بر او نقصی می باشد و آنکه در خوابگاهی بخوابد و خدا را در آن ياد نکند، از 

 سوی خدا بر او نقص و کاهشی است.

 

 

باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن يک پای بر باالی پای  -628

ديگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت ترسی نبود و روا بودن چارزانو زدن و 

 چمباتمه زدن
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اهلل رسول رأى أنه عنه اهلل رضی يزيد بن اهلل عبدِ عن -821

 ه.إحْدَى رِجْليِْه عَلى األُخْرىَ متفق علي وَاضعاً المَسجْدِ فی مُستَلِقياَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن يزيد  -821

را ديد که در مسجد به پشت افتاده و يک پايش را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاو  

 بر پای ديگر نهاده بود.
 

 صَلَّى ى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم إذَا کان النبی صَلّ» وعن جابر بن سمرة رضی اهلل عنه قال:  -826

حدِيث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد  « َحسْنَاء الشَّمسُ َتطْلُعَ حتَّى مَْجلِسِهِ  فی َترَبَّعَ الْفَجرَ

 صحيحة.
 

 اهلل عنه روايت شده که: یرضبن سمره از جابر  -826

ايش چهار زانو می نشست نماز صبح را می گزارد، بج اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

 تا اينکه آفتاب درست طلوع می کرد.
 

رأيت رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم بفناء وعنِ ابن عمر رضی اهلل عنهما قال:  -822

 رواه البخاری. الکَعْبِةَ مُحْتَبياً بِيَدَيْهِ هَکذَا، وَوَصَفَ بِيَدِِيه االحْتِباء، و َهُوَ الُقرفُصَاء.
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -822
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را در کنار کعبه ديدم، در حاليکه سرين را به زمين نهاده، اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 زانوها را باال کرده و با دست به شکم چسبانده است )چمباتمه زدن(.
 

ی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وهو رأيتُ النبوعن قَيْلَةَ بِْنت َمخْرمََة رضی اهلل عنها قالت: -823

قَاعِدٌ القُرَفُصَاءَ فلما رأيتُ رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم المُتَخَشِّعَ فی الِْجلسِة أُرْعِدُت مِنَ 

 رواه أبو داود، والترمذی. الفَرَقِ.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز قيله بنت مخرمه  -823

را ديدم در حاليکه سرين به زمين نهاده و زانوها را باز کرده  ليه وسلماهلل ع یپيامبر صل

را در نشستن بحال  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو با دست به شکم چسبانده بود. چون 

 خشوع ديدم از زاری دگرگون شدم.
 

لَيْهِ وسَلَّم مر بی رسوُل اهلل صَلّى اهللُ عَ وعنِ الشَّريد بن سُوَيٍْد رضی اهلل عنه قال:  -824

أتْقعُُد وَأنا جَالس هکذا، وَقَدْ وَضَعتُ يَدِی اليُسْرَى خَلْفَ ظَهِْری وَاتَّکأُْت عَلَى إليْة يَدِی فقال: 

 رواه أبو داود بإسناد صحيح ٍ. قِعْدةَ المَغضُوبِ عَلَيْهم،
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز شريد بن سويد  -824

از کنارم گذشت، در حاليکه من اينگونه نشسته بودم که  ليه وسلماهلل ع یرسول اهلل صل

دست چپم را بر پشتم نهاده و به نرمی دستهايم تکيه نموده بودم. پس فرمود: آيا بگونهء 

 کسانی که مورد غضب قرار گرفتند، می نشينی؟!
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 باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشين -629
 

اليُقِيِمَنَّ »  ا قال: قال رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّمعنهم اهلل رضی عمر ابنِ عن -825

وَکَان ابُن عَُمَر إذا قام َ لُه  «أحَدُکُمْ رَُجالً مِنْ مَجْلسهِ ثم يَْجلسُ فِيه ولکِنْ تَوسَعُّوا وتََفسَّحوا 

 ه.متفق علي ه.رَجُلٌ مِنْ مجِْلسه لَمْ َيِجلسْ فِي
 

 نهما روايت است که:از ابن عمر رضی اهلل ع -825

فرمود: هيچکدام شما نبايد کسی را از جايش بلند نموده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و خود بجايش بنشيند، ولی مجالس خود را فراخ گيريد.

و چون کسی از جايش برای ابن عمر رضی اهلل عنهما بلند می شد، در آن جای نمی 

 نشست.
 

إذا قاَم » نه أن رسول هلل صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال:وعن أبی هريرة رضی اهلل ع -821

 رواه مسلم. «أحَدُکُْم منْ مَجْلسٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أحَقُّ بِه
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -821

 فرمود: هرگاه يکی از شما از مجلسی برخاست و باز به اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 آنسو آمد، او بدان سزاوار تر است.
 

کُنَّا إذَا َأتَيْنَا النبی صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم » وعن جابر بِن َسمَُرةَ رضی اللَّه عنهما قال:  -827

 . رواه أبو داود. والترمذی وقال: حديث حسن.«جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهی
 

 ه:اهلل عنه روايت شده ک یاز جابر رض -827

می آمديم، هر کجا را خالی می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون يکی از ما به خدمت 

 ديد، می نشست.
 

 اهللُ صَّلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضی الفارِسی سَلْمان اهلل عبدِ أبی وعن  -828

اعَ منْ طُهر وَيدَّهنُ منْ ُدهْنِهِ أْو يَمسُّ الَ يَغَْتسُِل رَجُلٌ َيوْمَ الُجمُعة وَيَتَطهّرُ ما اسَْتط»:وسَلَّم عَلَيْهِ

امُ إال مِنْ طيب بَيْته ثُمَّ َيخُْرجُ فَاَل يَُفرُِّق بَيْنَ اثْنينْ ثُمَّ ُيصَلّی ما کُتَِب له ُ ُثمَّ يُْنصُِت إذَا تَکَلََّم اإلم
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 ی.رواه البخار «غُفِرَ لهُ ما بَيْنَهُ وَبَیَِْن الجمُعَِة األُْخرَى
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضابی عبد اهلل سلمان فارسی از  -828

فرمود: هيچ مردی نيست که در روز جمعه غسل نموده و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

به قدر توانائی خويش پاکی کند و از روغنش روغن مالی نموده يا از خوشبويی موجود در خانه 

جدائی نيفگنده و بعد نماز فريضه را اداء کند و اش استفاده کند، سپس بيرون آمده بين دو نفر 

چون امام سخن گويد، سکوت نمايد، مگر اينکه گناهش از اين جمعه تا جمعهء ديگر بخشيده 

 می شود.
 

وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده رضی اهلل عنه أن رسول اهلل صَّلى اهلُل  -829

رواه أبو داود، والترمذی وقال:  «فَرِّقَ بَيْنَ اثْنيْنِ إال بإذْنِهِمَااليَحلُّ لِرَُجل أن يُ» عَلَيْهِ وسَلَّم قال:

 ن.حديث حس

 .«اليَجلِسُ بَيْنَ رَجُليْن إال بإذْنِهمَا »  د:وفی رواية ألبی داو
 

 عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت نموده که: -829

که بين دو نفر جدائی  فرمود: روا نيست برای هيچ کس اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 افگند )يعنی ميان آن دو بنشيند( مگر به اجازهء آن دو.
 

وعن حذيفة بن اليمان رضی اهلل عنه أن رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَعَنَ مَنْ  -831

 ن.جَلَسَ وَسَطَ الَحلْقَةَ . رواه أبو داود بإسناد حس

مُْلعُونٌ عَُلَى لِسَاِن  قََعدَ َوسَطَ َحلقْة فقال حُذَيْفَُة : وروى الترمذی عن أبی مِجْلزٍ أن رَجُالً 

مُحَمَّدٍ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أوْ لَعَنَ اهلل عَلَى ِلسَانِ محُمَدٍ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَنْ جَلَسَ وَسََط 

 .  صحيح حسن حديث ی:قال الترمذ الْحَلْقةِ.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز حذيفه بن يمان  -831

 کسی را که در ميان حلقه می نشيند، لعنت نمودند. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

روايت نموده که مردی در وسط حلقه نشست، حذيفه  اهلل عنه یرضو ترمذی از ابو مجلز 

محمد ملعون است يا لعنت نموده خداوند بر زبان  اهلل عليه وسلم یمحمد صلگفت: بر زبان 
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 کسی را که در وسط حلقه می نشيند. اهلل عليه وسلم یصل

ش: خطابی گفته است که این حدیث وارد است در مورد کسی که به حلقهء قومی داخل شده از باالی 
گردنهای شان گذشته در میان حلقه نشسته و در نهایت مجلس نشیند و لعنت شده بواسطهء آزاری که به دیگران 

 ن برخی از دیدن برخی دیگر شده است.رسانده و مانع دید
 

 عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اهلل رسول سمعت قال عنه اهلل رضی الخدریِّ  وعن أبی سعيد  -836

 ی.رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرطِ البخار «خَيْرُ اْلمََجالِسِ أوْسَعُهَا »  يقول وسَلَّم
 

 :روايت شده که اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -836

شنيدم که می فرمود: بهترين مجلس ها فراخترين  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 آنها است.
 

مَنْ »وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:  -832

حانَک اللَّهُّم وبحَْمدکَ جَلَسَ فی مَجْلس فَکثَُر فيهِ لَغُطهُ فقال قَبْلَ أْن يَقُومَ منْ مجلْسه ذلک: سبْ

رواه  «إال غُفِرَ لَهُ ماَ کان َ فی مجلسه ذلکَ  ک:أشْهدُ أنْ ال إله إال أْنت أسْتغْفِرکَ وَأتَوبُ إليْ

 ح.الترمذی وقال: حديث حسن صحي
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -832

نشيند و سخنش در آن بسيار فرمود: آنکه در مجلسی ب اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

و قبل از اينکه از اين مجلس برخيزد،  –سخنی که از آن خير آخرت متصور نيست  –شود 

بار خدايا پاکيست ترا و به ثنای تو ترزبانم، گواهی می « سبْحاَنک اللَُّهمّ وبحَمْدکَ...» بگويد: 

وبه گارم، مگر آنکه آنچه دهم که معبود برحقی جز تو نيست، از تو آمرزش می طلبم و بسويت ت

 در آن مجلس از وی صادر شده )لغزش ها( بخشيده می شود.
 

کان رسول صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يقولُ بآخرة إذَا وعن أبی بَرَْزةَ رضی اهلل عنه قال:  -833

إلهَ إال أْنتَ َأسْتَغْفِرَُک وأُتوُب سُبْحَاَنَک اللَّهُمَّ وبَحَمْدَک أشْهُد أْن ال »  أرَادَ أْن يَقُومَ مَِن الْمَجِلسِ

ذلکَ کفَّاَرةٌ لِماَ »فقال رَجُلٌ يارسول اهلل إنََّک لَتَقُولُ َقوْالَ مَاکُْنتَ تَقُولُُه فِيَما َمضَى ؟ قال:  «إِلَيْکَ 

 عائشة ورواه الحاکم أبو عبد اهلل فی المستدرک من رواية  د،رواه أبو داو «يَکُوُن فی اْلمجْلِِس 

   د.اهلل عنها وقال: صحيح اإلسنا رضی
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو برزه  -833

در آخر عمر و در پايان جلسهء خويش چون می خواست  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

غِْفُرکَ سُبْحَانََک اللَّهُمَّ وبََحمْدکَ أشْهدُ أْن ال إلَه إال أْنتَ أَسْتَ»که از مجلسی برخيزد، می گفت: 

 )ترجمه اش گذشت(.« وأتُوُب إِلَيْکَ 

 مردی گفت: تو سخنی می گوئی که در گذشته نمی گفتی. 

 گفت: اين کفارهء آن چيزی است که در مجلس می باشد.
 

قَلَّمَا کان رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقوم وعن ابن عمر رضی اهلل عنهما قال:  -834

الَّلهمَّ اْقسِم لَنَا مِْن خَشْيَِتکَ ما تحُوُل بِه بَيْنَنَا وبَينَ »  َو بهؤالَءِ الَّدَعوَاتِ من مَجْلس حتى يَدعُ

الَّلهُمَّ  ا.مَعٌصَِِيتِک، ومن طَاعَتِکَ ماتُبَلِّغُنَا بِه جَنَّتَکَ، ومِنَ اْليَقيٍن ماتُهِوِّنُ بِه عَلَيْنا مَصَائِبَ الدُّنيَ

ارناَ، وِقُوّتِنا ما أحييْتَنَا، واجْعَلْهُ الوَاِرثَ منَّا، وِاجعَل ثَأرَنَا عَلى مَنْ ظَلََمنَا، مَتِّعْنا بأسْمَاعِناَ، وأبْصَ

وانْصُْرنا عَلى مَْن عادَانَا، وَال تَْجعْل مُِِصيَبتَنا فی دينَنا، َوال تَجْعِل الدُّْنيَا أکبََر همِّنا وال مبلغ ِعلْمٍنَا، 

 ن.رواه الترمذی وقال حديث حس «ْيرْحَمُناَ  واَل ُتسَلِّط عَلَيَنَا مَنْ ال
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -834

از مجلسی برخيزد و اين دعا ها را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبسيار کم بود که 

يبی ده که ميان بار خدايا برای ما از ترس خويش نص« الَّلهمَّ اْقسِم َلنَا مِنْ خَشْيَتِکَ...» نخواند: 

ما و معصيت حائلش گردانی و از طاعتت برای ما بهره ای ده که بدان ما را به بهشت رسانی و 

از يقين نصيبی ده که بوسيلهء آن مصيبت های دنيا را بر ما سهل گردانی. پروردگارا! ما را از 

بهره مندی را در  شنوائی ها و بينائی ها و نيروی ما بهره ور کن تا زندهء مان می داری و اين

ورثهء مان قرار بده، و انتقام ما را از آنکه بر ما ستم روا داشته، بگير و ما را بر آنکه بر ما تجاوز 

کرده نصرت و ياری ده و مصيبت ما را در دين ما مگردان و دنيا را بزرگترين مقصد و نظرگاه 

 علم ما مگردان و بر ما آن را که ترحم ندارد، چيره مکن.
 

مَا مِنْ قَوٍْم »  وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه قال: قال رسول صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم -835

 «يَقوموَن منْ مَجْلسٍ ال يَذکُرُون اهلل تعالى فيه إال قَاموا عَنْ مِثلِ جيفَِة حِمَارٍ وکاَن لَهُْم حَْسَرةً 

 ح.رواه أبو داود بإسناد صحي
 

 کند که: یوايت ماهلل عنه ر یابو هريره رض -835
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فرمود: هيچ گروهی نيست که از مجلسی بر می خيزند  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

که در آن خدا را ياد نمی کنند، جز مانند آنکه گوئی از باالی نعش االغی برخاسته اند و برای 

 شان حسرت و افسوس است.
 

مَا جَلََس قَوٌم مَجِْلساً لم يَْذکرُوا اهلل  »وعنه عن النبی صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم قال:  -831

 «تَعَالَى فيه وَلم يُصَُِّلوا على نَبِيِّهم فيه إالَّ کانَ عَلَيّهمْ ِترة، فِإنْ شاءَ عَذَّبَهُم، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَُهم 

 ن.رواه الترمذی وقال حديث حس
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -831

فرمود: هيچ گروهی از مجلسی برنخاستند که خدا را در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

درود نفرستادند، مگر اينکه برای  اهلل عليه وسلم یصل خويش پيامبرآن ياد نکردند و در آن بر 

 شان نقصی بشمار می رود که اگر خواست، عذابشان می کند و اگر خواست آنها را می آمرزد.
 

مَنْ قعَدَ مَقَْعداً لم َيذْکُِر اهلل تعالى فِيِه »  صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم اهلل رسول عن وعنه -837

 «کَانَت عليه مِنَ اهلل تَرة، وَمَن اضطجَعَ ُمْضطَجَعاً اليَْذکُر اهلل تعالى فيه کَاَنتْ عَلْيه مَِن اهلل ِتَرةٌ َ

 رواه أبو داود.
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -837

فرمود: آنکه در جايی بنشيند که در آن خدا را ياد نکرده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

باشد، از جانب خدا بر وی نقصی است و کسی که در جايی بخوابد و خدا را در آن ياد نکرده 

 باشد، از جانب خدا بر وی نقصی است.

 



 515 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 باب در مورد خواب ديدن و مسائلی که بدان ربط دارد -631
 

 23الروم:  وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُکُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ{ ال اهلل تعالی: }ق
 

 23خداوند می فرمايد: و از نشانه های او خوابيدن شما در شب و روز است. روم: 
 

: يقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اهلل رسول سمعت: قال عنه اهلل رضی هريرة أبی وعن -838

 رواه البخاری. «الُّرؤْيَا الصَّالِحةُ»قالوا: وَمَا المُبشِّراتُ؟ قال:  «النُبُوَّة إال المبُشِّراتُ لم يَبْقَ مِنَ»
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -838

شنيدم که می فرمود: از خصوصيات نبوت، بجز  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

 مبشرات در جهان باقی نمانده. 

 مبشرات چيست؟ گفتند:

 فرمود: رؤيای شايسته.

 ش: توضیح اینکه رؤیای شایسته از اولین مراحل وحی به پیامبران بحساب می آمده است.
 

إذَا اقتَربَ الزَّمَاُن لَمْ تَکَْد رُؤْيَا الُمؤْمن » وعنه أن النبی صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -839

أْصدَُقکُم »  متفق عليه. وفی رواية: «مْن ستٍَّة وَأرْبَعيَنَ ُجزْءًا مَِن النُبُوِة  تَکذبُ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ ُجزْءٌ

 «.رُؤْيَا: أصْدُقکُم حَديثاً 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -839

فرمود: چون زمانه نزديک شود، )يعنی روز قيامت نزديک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

غ نمی گويد و خواب ديدن مؤمن بخشی از چهل و شش جزء نبوت شود( خواب مؤمن درو

 است.

 و در روايتی آمده: راست ترين شما از روی خواب راستگوترين شما است.
 

مَنْ رآنی فی المنَامِ فَسَيَرَانِی فی » وعنه قال: قال رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: -841

   ه.. متفق علي « بی الشَّيْطانُ اليَتَمثَّلُ  ليَقَظَةِ الَيَقَظَةِ أوْ کأنَّمَا رآنی فی ا
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 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -841

فرمود: کسی که مرا در خواب ببيند، بزودی مرا در  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ر بيداری خواهد ديد، يا گوئی مرا در بيداری ديده است. چون شيطان به صورت و شکل من د

 نمی آيد.
 

وعن أبی سعيد الخدریِّ رضی اهلل عنه أنه سمِع النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يقول:  -846

إذا رَأى أَحدُُکم رُؤْيَا ُيحبُّهَا فَإنَّما هی من اهلل تعالى فَليَحْمَِد اهلل عَلَيَها وَلْيُحُدِّثْ بِها.وفی رواية : » 

 منْ فَليَسْتَِعذْ الشَّيْطانِ منَ هی فإنَّمـا يَکرَهُ مما ذَلک غَيَر رأى وَإذا بُّ فَال يُحَدِّثْ َبها إال مَنْ ُيحِ

 متفق عليه. « تضُُِّره ال فإنها ألحد يَذکْرها وَال شَرِّهَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -846

بيند که آن را شنيدم که می فرمود: هرگاه کسی خوابی ب اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 دوست می دارد، همانا آن از جانب خدا است، و بايد خدا را بر آن حمد گويد و آن را قصه کند.

و در روايتی آمده که: آن را جز به کسی که دوست می دارد، قصه نکند و اگر جز اين را 

پناه  ديد، به آنچه که آن را خوش ندارد آن از جانب شيطان است، پس بايد از شر آن به خدا

 جويد و آن را به کسی قصه نکند، زيرا آن خواب به وی ضرر نمی رساند.
 

الرّؤيا الصَّالَحُِة » وعن أبی قتادة رضی اهلل عنه قال: قال النبی صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: -842

يَکرَهُُه فَلْيَنُْفثْ عَن  وفی رواية الرُّؤيَا الَحسَنَةُ مَن اهلل، والحُُلم مِنَ الشَّيْطَان، فَمَن رَأى شَيْتاً

 متفق عليه. «شِمَاله َثالَثا، ولْيَتَعَوَّْذ مِنَ الشَِْيْطان فَإنَّها ال َتضُرُّهُ 
 

 است که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -842

فرمود: رؤيای شايسته، و در روايتی: رؤيای نيکو از جانب خدا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

است. و کسی چيزی را ديد که از آن بدش می آيد، بايد سه بار  و احتالم از جانب شيطان

 بطرف چپ خود بدمد و از شيطان به خدا پناه جويد، زيرا آن خواب به وی ضرر نمی رساند.
 

إذَا رَأى » وعن جابر رضی اهلل عنه عن رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -843

يبصُقْ عَن َيسَارِهِ ثَاَلثا، وْليَسْتَعِذْ باهلل مِنَ الشَّيَطانِ ثَالثا، وليَتَحوَّل َعنْ أحَدُکُم الرُّؤيا يَْکَرهُها فلْ

 م.رواه مسل «جَنْبِهِ الذی کان عليه 
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -843

فرمود: هرگاه يکی از شما خوابی ديد که از آن بدش می  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بايد که سه بار از طرف چپ خويش آب دهان انداخته و سه بار از شيطان به خدا پناه  آيد، پس

 بوده به پهلوی ديگر برگردد. –خواب  –جويد و بايد از طرفی که 
 

وعن أبی األسقع واثلة بن األسقع رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صَّلى اهلُل  -844

أوْ يقولَ  ر،أن يَدَّعِی الرَّجُلُ إلى غَيْرِ أبِيه، أوْ يُری عَيْنهُ مَالم تَ  إنَّ من أعظَم الفَرى» عَلَيْهِ وسَلَّم:

 ی.رواه البخار «على رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَا َلمْ يَُقلْ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو االسقع وائله بن اسقع  -844

زرگترين دروغها اين است که شخص خود را فرمود: از ب اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

به غير پدر خويش نسبت دهد. يا چشمش چيزی را ببيند که نديده است، )يعنی در خوابش 

 چيزی بگويد که نگفته است. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدروغ گويد(، يا بر 
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 کتاب در بارهء سالم دادن

 باب در فضيلت سالم و امر به پخش آن -636
 

يَا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُُلوا بُيُوتاً غَيَْر بُيُوتِکُْم حَتَّى تَسْتَأْنُِسوا وَُتسَلُِّموا  اهلل تعالی: } قال

 27النور:  {عَلَى أَْهلِهَا

 ارَکَةً طَيِّبَةً{فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلُِّموا عَلَى أَنفُسِکُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنِد اللَّهِ مُبَو قال تعالی: }

 16النور: 

 81النساء:  وَإِذَا حُيِّْيتُم بِتَحِيَّةٍ َفحَيُّواْ بِأَْحسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا{ و قال تعالی: }

{ إِذْ َدخَلُوا عَلَيِْه فَقَالُوا سَلَاماً 24هَْل أَتَاکَ حَدِيثُ ضَيِْف إِبْرَاهِيمَ الْمُْکرَمِينَ} و قال تعالی: }

 25 – 24الذاريات:  {25سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنکَرُوَن}قَالَ 
 

خداوند می فرمايد: ای مسلمانان داخل نشويد به خانه هايی غير از خانه های خويش تا 

 27که اجازت طلبيد و سالم کنيد بر اهل آن. نور: 

و می فرمايد: پس چون درآييد به خانه ها سالم گوئيد بر قوم خويش دعای خير با 

 16يزه فرود آمده از جانب خدا. نور: برکت، پاک

و می فرمايد: و چون به سالمی تعظيم کرده شويد به کلمهء بهتر از آن يا همان کلمه 

 81جواب دهيد. نساء: 

و می فرمايد: آيا رسيده به تو خبر مهمانان گرامی ابراهيم، چون بر ابراهيم وارد شده و 

  25 – 24ات: سالم گفتند و او در عوض جواب سالم داد. ذاري
 

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنهما أن رجال سأل رسول اهلل َصلّى  -845

ُتطْعم الطَّعَام، وَتَْقرأُ السَّالم عَلََى مَنْ َعرِفََت وَمَنْ لَْم »  قال ر؟اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم أیُّ اإْلسالم خَيْ 

 ه.. متفق علي« تَْعرِفْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضعمرو بن العاص  از عبد اهلل بن -845

 پرسيد که کدام اسالم بهتر است؟ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلمردی از 

 فرمود: اينکه طعام دهی و بر هرکس چه بشناسی يا نشناسی سالم کنی!
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قَ اهلل لما َخلَ»  وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه عن النبی َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قال -841

آدم صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: اذْهَبْ فََسلِّمْ عَلَى أُولتِکَ نََفرٍ ِمنَ الَماَلَئکة جُُلوسٌ فاسْتمعْ 

السَّالمُ  عَلَيَْک وَرَحْمةُ اهلل،  ا:ايُحَيُّونََک فَإنَّها تَحيَُّتَک وَتَحِيَُّة ذُرِّيَِّتک. فقال: السَّالم عَلَيْکُمْ، فقالو

 ه.متفق علي« وَرَحْمُة اهلل  ه:وفَزادُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز ابو هريره رض -841

فرمود: چون خداوند آدم را آفريد، به او فرمان داده وگفت:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

برو بر اينها سالم کن! بر گروهی از فرشتگان که نشسته بودند، و بشنو به آنچه که می گويند. 

السَّالم ُ عََليْکَ » و آنها گفتند: «  السَّالم عَلَيْکُمْ »م تو و اوالد تست. پس گفت: زيرا آن سال

 را به آن افزودند.« وَرَحْمُة اهلل »، «وَرَحْمةُ اهلل 
 

أمرنا رسولُ اهلل صَلّى اهللُ وعن أبی عُمارة البراء بن عازٍب رضی اهلل عنهما قال:  -847

عَيادَةِ الَمِريضِ، وَاتِّباع الجَنائز، وَتشْميت العَاطس، ونصرِ الضَّعِيف، َوعَوْن بِ »عَلَيْهِ وسَلَّم بِسَبعٍ: 

   ی.متفق عليه، هذا لفظ إحدى روايات البخار «المظلوم، وإفْشاءِ السَّالم، وإبرارِ المقسم 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عماره براء بن عازب  -847

 ما را به هفت چيز امر نمود:  وسلم  اهلل عليه یرسول اهلل صل

 به عيادت مريض

 و تشييع جنازه ها

 و نيايش برای عطسه زننده

 و ياری دادن ناتوان

 و همکاری با مظلوم

 و آشکار کردن سالم

 و بجای آوردن قسم.

ش: عیادت و بازدید مریض و پیروی کردن جنازه ها و جواب دادن و دعا کردن به حق کسی که عطسه 
و یاری دادن ناتوان و کمک به مظلوم و پخش کردن سالم و بجا کردن آنچه بر آن سوگند خورده شده می زند 

است، هر یک از اموری بشمار می رود که عمل کردن به آن سبب ایجاد روح محبت و مودت و تساند و تعاون 
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در صد مؤثر است و عمل به اجتماعی در میان قاطبهء مسلمین گردیده و عمل به آن در ایجاد جامعهء توحیدی صد 
 هر یک از این امور خود مایهء تقویت روحیهء ایمانی افراد مسلمان می گردد.

 

ال »  وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم -848

 م؟أدُلُُّکمْ عََلى شَئٍ إذا فََعلْتُمُوُه َتحاَبَبْتُتَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى ُتؤِْمنُوا وَال تُؤمِنوا حَتى تَحابُّوا، أَوَال 

   م.رواه مسل« أفْشُوا السَّالم بَيْنَکُم 
 

 کند که: یاهلل عنه روايت م یابو هريره رض -848

فرمود: به بهشت وارد نمی شويد تا مؤمن شويد و مؤمن  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

کنيد، آيا راهنمائی نکنم شما را به آنچه که هرگاه آن را شمرده نمی شويد، تا با همديگر دوستی 

 بجای آوريد با هم دوستی می کنيد؟ سالم را در ميان خويش آشکار کنيد.

ش: در این حدیث تأکید زیادی بر محبت میان مسلمین شده و سالم دادن بعنوان دریچهء ایجاد محبت 
کوشا باشند و در افشای آن سهل انگاری ننمایند. وانمود گردیده که می بایست مسلمین در رعایت آن سخت 

 )مترجم(
 

وعن أبی يوسف عبد اهلل بن سالم رضی اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صَّلى اهللُ  -849

 يَا أيُّهَا النّاسُ أفْشُوا السَّالم، وَأْطعِمُوا الطْعَامَ، وَِصلُوا األْرحام، وَصَلُّوا والنَّاس»  عَلَيْهِ وسَلَّم يقول

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحيح.« نيام، تَدْخُلوا الجُنَّة بسالم 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو يوسف عبد اهلل بن سالم  -849

شنيدم که می فرمود: ای مردم، سالم را آشکار کنيد و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

اريد و نماز بخوانيد، در حاليکه مردم خواب هستند طعام دهيد و روابط خويشاوندی را بر قرار د

 تا به سالمتی به بهشت داخل شويد.
 

 إلى مَعَهُ  فيغدو عمر بن اهلل عبد وعن الطفيل بن أبی بن کعب أنه کان يأتی  -851

فَجِتْتُ عبد اهلل بنَ عُمرَ َيوْماً : الطُّفيل قال َعليه، سَلّم إال أحد وَال مْسکين َوال بيعَة صاحب

ماَتصْنعُ بالسوٍق وأنَْت ال تَقُِف عَلى البَيْع َوال تَسْأُل عَن السلع  ه:فاستَِْتَبعنی إلى السُّوقِ فقُْلت لَ 

فقال يا أبا ُبطْن.  ث،وأقوُل اجْلسْ بنا ههُنا نَتَحدَّ ق؟الّسو مجالس وَال تَسُوُم بها وَال َتجلسُ فی 

رواه مالک فی الموُطَّإ  أجْل السَّالم ُنسَلُِّم عَلَى مَنْ لَقِيناه، وَکانَ الُطُّفَيُل ذَا َبطْن إنَّما نَغُدو منْ

 ح.بإسناد صحي
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 از طفيل بن ابی بن کعب رضی اهلل عنهما روايت شده که: -851

او نزد عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنهما آمده و با وی صبح هنگام به بازار می رفت و 

عبد اهلل بر هيچ کهنه فروش و معامله دار و يا  گفت: و چون هنگام صبح به بازار می رفتيم

مسکين و يا کس ديگری نمی گذاشت جز آنکه بر او سالم می داد. طفيل گفت: روزی نزد عبد 

اهلل بن عمر آمدم و از من خواست که با وی به بازار روم و من به او گفتم: به بازار چه می کنی 

امتعه پرسان نکرده و آن را قيمت نمی کنی و نه در حاليکه تو بر سر داد و ستد نمی ايستی از 

 هم در مجالس بازار می نشينی؟ و به او گفتم: اينجا بنشين که صحبت کنيم. 

چون طفيل دارای شکم بزرگی بود، همانا صبح می  –پدر شکم  –او گفت: ای ابو بطن 

 کنيم بواسطهء سالم تا بر هر کسيکه با او روبرو می شويم سالم کنيم.

 

 

 باب کيفيت و چگونگی سالم دادن -632
 

السَّاَلُم عَلَيْکُمْ وَرَْحمَةُ اهللِ وََبرَکَاُتهُ. فَيَأِت ِبضَميِر  م:يُسْتَحَبُّ أْن يَقُولَ المُبْتَدِ ُ بالسَّالَ

فََيأتِی  ه،اهلل َوبََرکَاتُوَعَلَيْکُمْ السَّالَُم وَرَحْمَةُ  ب:وَيقُولُ المُجي ا،وَإنْ کَاَن المُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِد ع،الجَمْ

 م.بِوَاوِ الَعطْفِ فی َقوْله: وََعلَيْکُ
 

السَّالَُم عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ اهلِل مستحب است برای کسيکه به سالم آغاز می کند بگويد: 

يعنی ضمير جمع را آورد، هر چند کسيکه بر وی سالم داده می شود، يکنفر باشد و  وَبَرَکَاتُهُ

، پس واو عطف را بياورد در گفته اش: و وََعلَيْکُمْ السَّالَمُ وَرَحَْمةُ اهلل وَبََرکَاُتهُگويد: جواب دهنده ب

 عليکم.
 

جاءَ رجُل إلى النبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ عن عِمران بن حصين رضی اهلل عنهما قال:  -856

ثم جَاءَ  «عَشْرٌ»نبی صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:فقال ال س،وسَلَّم فقال: السَّالُم عَلَيکُم، َفرََدّ عَلَيْهِ ثم جَلَ

ثم جَاءَ آخَُر َفقَال:  ، «عِْشرون »فقال:  س،آخَرُ فَقَال: السَّالُم عَلَيکُم وَرَْحمَُة اهلل، فَرََدّ عليهِ فََجلَ

. رواه أبو داود والترمذی  « َثالَُثونَ » فقال:  س،السَّالمُ عَلَيُکم وَرَْحمَةُ اهلل وََبرَکَاتُه، َفرَدَّ عليهِ َفجَلَ

 ن.وقال: حديث حس
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 از عمران بن حصين رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -856

آمده و گفت: السَّالُم عَلَيکُم، جوابش را داد و او  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی خدمت 

السَّالمُ عَلَيکُم  فرمود: ده برابر. باز ديگری آمده و گفت: اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنشست. 

وَرَحْمَةُ اهلل، جوابش را داد و او نشست و باز فرمود: بيست. باز ديگری آمده گفت: السَّالمُ 

 عَلَيکُم وَرَحْمَُة اهلل َوبََرکَاتُه، پس جوابش را داد و او نشست و فرمود: سی بار.

م گفت، ثواب آن ده برابر ش: عشره یعنی حسنه به ده برابر آن مکافات داده می شود و چون تنها سال
است و آنکه به سالم و رحمت دعا نمود ده حسنه در برابر سالم و ده حسنه در برابر رحمت جمعاً بیست حسنه 
برایش است. و آنکه به سالم و رحمت وبرکت دعا نمود، در مقابل هر یک ده حسنه جمعاً سی حسنه برایش داده 

 می شود.
 

)) هذا قالت: قال لی رسولُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  وعن عائشة رضی اهلل عنها -852

 متفقُ عليه. قُلت: )وَعَلَيْه السَّالمُ ورْحمَةُ اهلل وََبرََکاتُهُ((قالت:  جِبرِيلُ يَقرَأُ عَلَْيکِ السَّلَامَ((
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -852

جبرئيل است، بر تو سالم می گويد. بمن گفت: اين  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 گفت: گفتم: وَعَلَيْه السَّالمُ ورحَْمةُ اهلل وَبََرکَاُتهُ. 
 

وعن أنسٍ رضی اهلل عنه أن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کان إذا تکلم بَِکلمة أعَادهَا  -853

 م عَلَيهم َثالثا. رواه البخاری. ثَالثاً حتَّى تُفَهَم عنه، وإذا أتى على قوْم َفسَلَّمَ عَلَيهم سَلَّ 
 

 اهلل عنه روايت است: یاز انس رض -853

سخنی را می گفت، آن را سه بار بازگو می نمود تا از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

 وی فهميده شود، و چون نزد گروهی ميآمد بر آنها سالم می کرد و سه بار سالم می نمود.
 

 عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى کُنَّا نَرْفَُع للنبی هلل عنه فی حَدِيثه الطويل قال: وعن الْمقْدَاد رضی ا -854

 النبی َفجَاء اليَقَظان وَيُسمِعُ نَاِئماً اليوقظُ ًِ تسليما فَيُسَلِّمُ  اللَّيلِ مِنَ فَيَجِيئُ الَّلبَن مِنَ نَصِيبهُ  وسَلَّم

 رواه مسلم. يُسَلم، کان کما َفسَلمَّ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى
 

 در حديث درازی روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز مقداد  -854
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را برميداشتيم، پس شب آمده و طوری  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما سهم شير 

اهلل عليه  یپيامبر صلسالم می نمود که خوابيده را بيدار نکرده و بيدار را می شنواند و آنگاه 

 سالم می نمود. آمده و مانند هميشه وسلم
 

عن أسماء بنِت يزيد رضی اهلل عنها أن رسول اهلل صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّ فی  -855

 المَسْجِد يوْماً وَعصْبٌة ِمنَ النِّساء قُعوُدٌ فألوْی بِيده بالتسليم. رواه الترمذی وقال: حديث حسن.
 

 از اسماء بنت يزيد رضی اهلل عنها روايت شده که: -855

روزی از مسجد گذشتند، در حاليکه گروهی از زنان  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

نشسته بودند و بدست خويش به عنوان سالم اشاره فرمودند و آنچه در روايت ابوداود آمده که 

 )فسلم علينا( آن را تأييد می کند.

 اهلل علیه وسلم یپیامبر صلگفت. چون به زنان به لفظ و اشاره با هم سالم  اهلل علیه وسلم یپیامبر صلش: 
معصوم و از فتنه در امان بود، و هر آنکه بر نفس خویش اعتماد داشته باشد، بر زنان سالم داده می تواند، ور نه 

 خموشی بهتر است.
 

أتيت رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم وعن أبی جُرَیِّ الهجُيْمِیِّ رضی اهلل عنه قال:  -851

 «التَُقْل عَلَيَْک السَّالمُ، فإن عَلَيْکَ السّالُم تَحيَُّة الموتى فقال:  .:عَلْيک السَّالُم يا رَسول اهللفقلت

 ه.وقد سبق بِطولِ ح.والترمذی وقال: حديث حسن صحي د،رواه أبو داو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابی جری هجيمی  -851

آمده و گفتم: عَلْيک السَّالُم يا رَسول اهلل، فرمود:  ماهلل عليه وسل یرسول اهلل صلخدمت 

 مگو عَلْيک السَّالمُ، زيرا عَلْيک السَّالمُ تحيهء مرده ها است.

 

 باب آداب سالم دادن -633
 

ُيسَلِّمُ » وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه أن رسول اهلل َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -857

 ی:وفی رواية البخار ه.متفق علي «والقليلُ على الکَثِيِِر  د،وَالْماشی عََلی القَاعِ ی،شِ الرَّاکبُ عََلى الْمَا

 . «والصغيرُ على الْکَبِيِر 
 



 524 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 است که:اهلل عنه روايت  یابو هريره رضاز  -857

فرمود: سواره بر پياده و رونده بر نشسته و کم به بسيار،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 سالم نمايد.

 و در روايت بخاری آمده: کوچک بر بزرگ.
 

وعن أبی أُمامة صُدیِّ بن عجالن الباهِِلی رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صَّلى  -858

 .إنَّ أوْلىَ النِّاس باهلل مَنْ َبدأهم بالسَّالَم ((»اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

يارسوَل اهلل،  رضی اهلل عنُه قِيلَورواه الترمذی عن أبی أُمامَة  د،رواه أبو داود بإسنادٍ جي

 ن.حديث حس ی:، قال الترمذ أْوالهَُما باهلل تعالى الرَّجُالنِ يَلْتَقيان أيُّهُمَا َيبْدأُ بالسَّالم، قال
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو امامه صدی بن عجالن باهلی  -858

م نزد خداوند کسيست که اول به فرمود: مقدم ترين مرد اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 آنها سالم کند.

اهلل  یرسول اهلل صلآمده که گفته شد: يا  اهلل عنه یرضو در روايت ترمذی از ابو امامه 

 دو مرد با هم روبرو می شوند، کداميک به سالم آغاز کند؟ عليه وسلم 

 فرمود: برتر شان نزد خداوند تعالی

 

م بر کسی که ديدارش در باب استحباب تکرار نمودن سال -634

لحظاتی کم چند بار تکرار شود، به اينکه داخل گردد و باز بيرون آيد، يا ميان 

 شان درخت يا چيز ديگر حائل گردد
 

عن أبی هريرة رضی اللَّه عنه فی حديث المِسیءِ َصالُته أنَُّه جاء فَصَلَّى ُثمَّ جاء إلى  -859

 «ارجع َفصَلِّ فَإنََّک لم ُتصَلِّ » سَلََّم عَلَيِْه فَرََدّ عَلَيْهِ السَّالم فقال: النبی صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم فَ

متفق  ت.فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ عََلى النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم حَتّى فََعل ذلکَ َثالثَ مَرَّا

 ه.علي
 

 مازش را درست ادا نمی کرد، آمده که:در حديث آنکه ن اهلل عنه یابو هريره رضاز  -859
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آمده و بر او سالم نمود و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاو آمده و نماز خواند، باز خدمت 

سالمش را جواب داده و گفت: باز گرد و نماز بخوان، زيرا تو  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

سالم  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنماز نخوانده ای. وی باز گشته و نماز خواند، باز آمده و بر 

 نمود، تا اينکه اين کار را سه بار تکرار نمود.
 

إذا لقَی أَحَدَُکْم أخاه فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْه، »وعنه عن رسول اللَّه َصلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال:  -811

 د.رواه أبو داو «فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهفَإنْ حالَتْ بَيْنَهُمَا َشجََرةٌ أو جِدَاٌر أوْ حََجرٌ ُثمَّ لَِقيَهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -811

فرمود: هرگاه يکی از شما برادرش را مالقات کند، بايد  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

بر وی سالم نمايد و هرگاه ميان شان درختی يا ديواری يا سنگی حائل شد، و باز او را ديد، بايد 

 وی سالم دهد. بر

 ش: چون با گذشتن از مانع او را از نو می بیند، باید به وی سالم دهد.

 

 باب مستحب بودن سالم گفتن هنگام ورود به منزل -635
 

 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلُِّموا عَلَى أَنفُسِکُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنِد اللَّهِ مُبَارَکَةً طَيِّبَةً{و قال تعالی: }

 16لنور: ا

و می فرمايد: پس چون درآييد به خانه ها سالم گوئيد بر قوم خويش دعای خير با 

 16برکت، پاکيزه فرود آمده از جانب خدا. نور: 
 

يابُنَّی، إذا » وعن أنس رضی اهلل عنه قال: قال لی رسول اهلل َصلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم -816

رواه الترمذی وقال: حديث حسن « بَرکةً َعلَيْکَ وََعلَى أهلِ بَيْتِکَ دَخَلْتَ عَلى أهِْلکَ فََسلِّمْ يَکُنْ

 ح.صحي
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -816

برايم گفت: ای پسرکم، چون به خانواده ات وارد شدی،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پس سالم کن که بر تو و بر خانواده ات برکت می باشد.
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 م گفتن بر کودکانباب سال -631
 

کانَ رسول هلل عن أنس رضی اهلل عنه أنَّهُ مَرَّ عَلى صِبْيان فَسَلَّمَ َعلَيْهمْ وقال:  -812

 ه.متفق علي ه.صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يَفْعلُ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض

 اهلل عليه وسلم  یهلل صلرسول ااو از کنار بچه هايی گذشته و بر آنها سالم نموده و گفت: 

 اين کار را انجام می داد.

 

 

باب سالم کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سالم بر زن  -637

و زنان بيگانه ای که از فتنه بر ايشان هراس نمی شود وسالم کردنشان به 

 اين شرط
 

کانَْت لَنا  -عن سهل بن سعد رضی اهلل عنه قال: کاَنتْ فينا اْمرَأٌَة وفی رواية :  -813

فإذا صَلَّيْنا الُجمُعَةَ  ر،عَجُوزٌ تأْخُذُ منْ أَُُِصوِل السِّلْقَ فتطْرَُحهُ فی القِدْرِ وَتَُکرِْکرُ حَبَّاٍت مْن شَعِي

 رواه البخاری.  وانْصَرَفْنَا ُنسَلِّمُ عَلَيْها فَُتقدِّمُهُ إليْنَا.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -813

در ميان ما زنی بود، و در روايتی گفت: پيرزنی داشتيم که از ريشه های سلق )باقلی 

معروفيست( گرفته و آن را در ديک انداخته و دانه های جو را آرد می کرد و چون نماز جمعه را 

 خوانده و باز می گشتيم، به وی سالم می کرديم و او آن را بما تقديم می نمود.
 

أتيت النبی صَّلى اهللُ عَلَْيهِ فاخِتَةَ بِنِت أبی طَالب رضی اهلل عَنْهَا قَالت:وعن أُم هانئ  -814

   م.رواه مسل ث.الحدي وذَکَرَت .وسَلَّم يَْومَ الفَتْح وَهُو يَْغتسِلُ وَفاطِمةُ تَسُْترهُ بِثَْوبٍ فََسلَّمْتُ
 

 از ام هانئ فاخته بن ابيطالب رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -814
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آمدم، در حاليکه ايشان غسل می نمودند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر روز فتح خدمت 

 و فاطمه وی را به جامه ای می پوشانيد و سالم کردم و حديث را ذکر نمود.
 

مر علينا النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فی وعن أسماءَ بنِت يزيد رضی اهلل عنها قالت: -815

والترمذی وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أبی داود، و لفظ  د،رواه أبو داو ا.مَ عَلَيْنَنِسَْوةٍ فَسَلَّ 

أن رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم َمرَّ فی المْسْجِِد يوْماً وُعصْبَةٌ من النِّسَاءِ قُعُود فألوى  ی:الترمذ

 م.بِيَدِهِ بالتَّسلي
 

 يت شده که گفت:از اسماء بنت يزيد رضی اهلل عنها روا -815

از کنار ما گذشت، در حاليکه ما همراه گروهی از زنان بوديم و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 به ما سالم نمود.

روزی از مسجد گذشتند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو لفظ ترمذی اين است: اينکه 

 اشارت فرمودند.در حاليکه عده ای از زنان نشسته بودند و بدست خويش به عنوان سالم 

 

باب تحريم آغاز نمودن سالم بر کافر و چگونگی رد بر ايشان و مستحب بودن  -638

 سالم گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان و کافران حضور داشته باشند 
 

التَبَدَأوا » وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه أن رسول اهلل صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -811

  رواه مسلم.  « أضْيَقِهِ إلى هُودَ وال النَّصَارى بالسَّالم، فإذا لَقِيتُم أحَدَُهم فی طَرِيق فَاضّطرُّوهُ اليَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -811

فرمود: يهود و نصاری را به سالم ابتداء نکنيد و هرگاه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

هی ديديد، او را به اختيار کردن راهی تنگتر وادار کنيد. )يعنی از وسط راه يکی از آنها را در را

 برويد تا او خود را کنار بکشد و منظور عدم احترام و بی ارزش شمردن شانست(.

ش: در بارهء آغاز نمودن سالم بر کافر، راجح این است که نهی برای تحریم است و این مذهب جمهور 
 ابتداء نمودن سالم بر کافر رواست. است و عده ای گفته اند که

 

إذَا سَلََّم » وعن أنس ٍ رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: -817

 متفق عليه. «وعَلَيْکُمْ  ا:عَلَيکُم أهلُ الکتاب فَقٍُِولُو
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 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -817

مود: هرگاه اهل کتاب بر شما سالم کنند، پس بگوييد: فر اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 و عليکم.
 

وعن أُسامه رضی اهلل عنه أن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّ عَلَى مَجْلسٍ فيه  -818

يِْه وسَلَّم. أخالطٌ من الُمسلِمِينَ والمُشِرکِين عَبَدِة األوثَاِن واليَهُودِ فَسَّلَم عَلَيْهِْم النبی صَلّى اهلُل عَلَ

 متفق عليه
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز اسامه  -818

از کنار مجلسی گذشت که در آن عده ای از مسلمين و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بر آنها سالم نمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمشرکين بت پرستان و يهود بودند و 

اهلل  یآنحضرت صلبر مؤمنان آن جمع سالم داد و سالم  وسلم اهلل علیه یپیامبر صلش: مراد این است که 
 فقط برای مؤمنان بود، نه به دیگران. علیه وسلم

 

باب مستحب بودن و سالم نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشين يا  -639

 همنشينانش را ترک گويد
 

إذَا انْتَهَى َليْهِ وسَلَّم:عَ  اهللُ صَّلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضی هريرة وعن أبی  -819

رواه  «أحَدُکُم إلى الَمجْلسِ فَْليُسَلِّمْ، فَإذَا أرَادَ أنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّم،فَليسْت األُولى بأَحَقِّ من اآلِخرَة

 ن.والترمذی وقال: حديث حس د،أبو داو
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -819

فرمود: هرگاه يکی از شما به مجلسی برسد، بايد سالم سلم اهلل عليه و یرسول اهلل صل

 کند و هرگاه قصد کند که برخيزد، بايد سالم کند، زيرا سالم اولی از دومی سزاوارتر نيست.

 

 باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن -641
 

بُُيوتُِکمْ حَتَّى تَسْتَأْنُِسوا وَُتسَلِّمُوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ و قال تعالی: }
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 27النور:  {عَلَى أَْهلِهَا

 وَإِذَا بََلغَ الْأَطْفَالُ مِنکُُم الْحُُلَم فَلْيَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأَْذنَ الَّذِيَن مِن قَبْلِِهمْ{ و قال تعالی: }

 59النور: 

نه هايی غير از خانه های خويش تا خداوند می فرمايد: ای مسلمانان داخل نشويد به خا

 27که اجازه طلبيد و سالم کنيد بر اهل آن. نور: 

و می فرمايد: و چون طفالن شما بحد احتالم رسند، بايد که اجازه طلب کنند چنانکه 

  59اجازه می طلبيدند، آنانکه پيش از ايشان بودند. نور: 
 

 رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبی موسى األشعری رضی اهلل عنه قال: قال -871

 ه.متفق علي االستِتْذاُن ثَاَلثٌ، فَِإْن أُذِنَ َلکَ وَ إالَّ فَارْجِع،» 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -871

فرمود: اجازت خواستن سه بار است، پس اگر بتو  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ، ورنه باز گرد.اجازت داده شد، خوب
 

إنَّمَا »  وعن سهلِ بنِ سعد رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم -876

  ه.متفق علي «جُعِلَ االستتذاُن منْ أَْجلِ البََصر 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد ساعدی  -876

 خواستن از برای ديدن است. فرمود: اجازت اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل
 

حدَّثّنا رَجٌُل من بَنِی عَامٍر أنَُّه استأذَنَ على النبی َصلّى  وعن رِبْعِیِّ بن حِرَاشٍ قال -872

أُْخرُج » ه:فقال رسول اهلل صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم لخادِمِ  ج؟اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وهو فی بيت فقال: أألِ

فََسمِعهُ الرَّجُلُ فقال: السَّالم  « ل؟إلستتَذانَ فَقُل لَهُ قُل: السَّالُم عَلَيکُم، أأدْخُإلى هذا فَعَلِّْمهُ ا

 ح.رواه أبو داود بإسناد صحي ل.فَأذن له النبی صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم فَدَخَ  ل؟عَلَيکم، أأدخُ
 

 از ربعی بن حراش روايت شده که گفت: -872

اجازهء ورود  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبت کرد که او بر مردی از بن عامر برای ما صح

 خواست، در حاليکه ايشان در خانه ای بودند و گفت: آيا وارد شوم؟
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برای خادمش گفت: نزد اين شخص برو و اجازت اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مرد آن را شنيده و خواستن را بوی ياد داده و بگو که بگويد: السَّالم عَلَيکم آيا داخل شوم؟ و 

بوی اجازت داد و او داخل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفت: السَّالم عَلَيکم آيا وارد شوم؟ پس 

 شد.
 

أتيت النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَدَخَلُْت  عن کلدة بن الحنبل رضی اهلل عنه قال: -873

رواه أبو  « ل؟ارْجـِعْ فَقُلْ السَّالمُ عَلَيکُم أَأَدْخ» : وسَلَّم  عَلَيْه ولم أُسَلِّم فقال النبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ

 ن.والترمذی وقال: حديث حس د،داو
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز کلده بن حنبل  -873

پيامبر آمده و بر ايشان وارد شدم و سالم نکردم،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

 بازگرد و بگو: السَّالم عَلَيکم آيا وارد شوم؟فرمود:  اهلل عليه وسلم یصل

 

 

باب مسنون بودن اينکه هرگاه برای آنکه اجازت می طلبد، گفته شود، کيستی؟ -646

اينکه بگويد: فالنی هستم و خود را بنام يا کنيه ای که مشهور است بنامد و ناپسند بودن اينکه 

 بگويد )من( و مانند آن
 

فی حديثه المشهور فی اإلسراء قال: قال رسول اهلل صَلّى عن أنس رضی اهلل عنه  -874

قال: جبْريلُ،  ا؟فقيل: منْ هذ« ُثمَّ صَعِدَ بی جِبْريلُ إلى السّماء الدُّنيا فاستفتح »  اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم،

قال: جبريل،  ا؟قيل: مَنْ هذ ح،ثمَّ صَعِدَ إلى السَّماء الثّانية فاستفت د.قال: مُحمَّ ک؟قِيل: وَمَنْ مَعَ

 ا؟مَنْ هذ ء:والثّالثة والرَّابعة وَسَائرهنَّ وَيُقالُ فی باب کل سما« قال: مُحَمدٌَِّ  ک؟قيل: وَمَنْ مَعَ

   ه.متفق علي فَيقُول: جبريل.
 

 روايت است که: در حديث مشهورش در اسراء اهلل عنه یاز انس رض -874

ه السالم مرا به آسمان دنيا برده و فرمود: جبرئيل علي اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

خواستار باز شدن آن شد و گفته شد که اين شخص کيست؟ گفت: جبرئيل عليه السالم، گفته 

 . اهلل عليه وسلم یمحمد صلشد و همراهت کيست؟ گفت: 
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باز مرا به آسمان دوم باال برده و خواست که باز شود، گفته شد اين شخص کيست؟ 

و  اهلل عليه وسلم یمحمد صلم، گفته شد: همراهت کيست؟ گفت: گفت: جبرئيل عليه السال

سوم وچهارم و ديگران و در دروازهء هر آسمان گفته می شد اين شخص کيست؟ و جبرئيل 

 جواب می داد.
 

خَرَجتُ لَيْلة من اللّيالی فإذا رسول اهلل صَّلى اهلُل  وعن أبی ذرِ رضی اهلل عنه قال: -875

فقلتُ   « ا؟مَنْ هذ» ی وحَْدهُ، فجَعلتُ أمشی فی ظلِّ القمَر، فالتفت فرآنی فقال: عَلَيْهِ وسَلَّم يمش

 متفق عليه أبو ذَرٍ،
 

 از ابو ذر روايت شده که گفت: -875

تنها ميرود و من  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلشبی از شبها بيرون آمده و ديدم که 

نظر نموده و مرا ديده و  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلهم در سايهء ماه شروع برفتن کردم. 

 گفت: اين شخص کيست؟ گفتم: ابوذرم.
 

أتيت النبی صَّلى اهللُ َعلَيِْه وسَلَّم وهو يغتسل  وعن أُمَّ هانئ رضی اهلل عنها قالت: -871

   ه.متفق علي فقلت:أنا أُم َهانئ . «َمنْ هذه، »وفاطمةُ تسُْترُهُ فقال: 
 

 هلل عنها روايت شده که گفت:از ام هانئ رضی ا -871

اهلل  یفاطمه رضآمدم و وی غسل می نمود، در حاليکه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

 وی را می پوشاند. پس فرمود: اين شخص کيست؟ گفتم: من أم هانئ هستم. عنها
  

قْتُ الباب فقال: أتَيتُ النبی صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم فَدَقَوعن جابر رضی اهلل عنه قال:  -877

 ه.متفق علي کأنُه َکرهَهَا، « ا؟أنا أن» فقلت، أنا، فقال:  « ا؟من هذ» 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -877

 آمده و در را کوبيدم، فرمود: کيست؟ اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

 گفتم: من!

 سپس فرمود: من، من؟! گويی از اين سخن بد شان آمد.
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باب مستحب بودن دعا کردن برای عطسه زننده، هرگاه  -642

الحمد هلل گويد و مکروه بودن دعا بر وی هرگاه الحمد هلل 

 نگويد، و بيان آداب دعا بر وی و عطسه زدن و خميازه کشيدن
 

إن اهلل يُِحبُّ » عن أبی هريرة رضی اهلل عنه أن النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: -878

 أن سمعهُ  مسلم کل على فَإذَا عَطَس أحَدُکم وحمد اهلل تعالى کانَ حقَّا  ب،يَکْرَُه التَّثاُؤالُعطاسَ وَ

 استطاع، ما فليردُّهُ أحدکم تثاءب فـإذا الشيطان، من هو فإنما التّثاوب وأما اهلل يرحمک له يقول

 ی.رواه البخار « الشيطان منه ضَحِکَ تثاءب إذا أحدکم فإن
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضره از ابو هري -878

فرمود: خداوند عطسه زدن را دوست داشته و خميازه کشيدن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

را زشت می دارد، پس هرگاه يکی از شما عطسه زده و الحمد هلل بگويد، بر هر مسلمانی که آن 

شيطان است، پس  را نشنود، حق است که به او بگويد: يرحمک اهلل، ولی خميازه کشيدن از

هرگاه يکی از شما خميازه کشيد بقدر توان بايد آن را رد کند، زيرا هرگاه يکی از شما خميازه 

 کشيد، شيطان به وی می خندد. )خميازه، نشانهء تنبلی است.(
 

إذا عطس أحدکم فليقل: الحمد هلل، وليقل » وعنه عن النبی صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم: -879

 «يرحمک اهلل فليقل: يهديکم اهلل ويصلح بالکم  ه:يرحمک اهلل، فإذا قال ل ه:صاحب له أخوه أو

 ی.رواه البخار
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -879

فرمود: هرگاه يکی از شما عطسه زند، بايد بگويد: الحمد هلل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

حمک اهلل و هرگاه او گفت: يرحمک اهلل، بايد بگويد: و بايد برادر يا رفيقش به او بگويد: ير

 يهديکم اهلل... خداوند شما را هدايت کند و آسوده خاطر تان سازد.
 

 وعن أبی موسى رضی اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يقولُ  -881

  رواه مسلم.  «ُتشمتوه إذا عَطَس أحدُُکم فحمد اهلل فشمتوه، فإنْ لم يحمد اهلل فال»
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -881

شنيدم که می فرمود: هرگاه يکی از شما عطسه زده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 الحمد هلل گفت: پس او را دعا کنيد واگر الحمد هلل نگفت، او را دعا نکنيد.
 

س رجالن عند النبی صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم عطوعن أنس رضی اهلل عنه قال:  -886

فشمت أحدهما ولم يشمت اآلخر، فقال الذی لم يشمته: عطس فاُلنٌ َفشَمَّتهُ وَعطسُت فَلَم 

 ه.. متفق علي «هذا حمد اهلل، وإَنک لم تحمد اهلل » تُشَمتنی؟ فقال: 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -886

اهلل عليه  یآنحضرت صلعطسه زدند، پس  اهلل عليه وسلم یبر صلپيامدو مرد در حضور 

به يکی دعا نموده و ديگری را دعا نکرد. يکی از آن دو آنکه دعايش نکرده بود، گفت:  وسلم

فالنی عطسه زد و دعايش کرديد و من عطسه زدم و دعايم نکرديد. فرمود:اين الحمد هلل گفت 

 و تو نگفتی.
 

کان رسول اهلل صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم إذَا عَطَسَ ی اهلل عنه قال: وعن أبی هريرة رض -882

والترمذی وقال  د،داو أبو رواه الراوی شک  وَضَعَ يَدَهُ أوْ ثَوَبهُ عَلى فيهِ وَخَفَضَ أوْ غَضَّ بَها صَوَْتهُ.

 ح.حديث حسن صحي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -882

عطسه می زد، دست يا جامه اش را بر دهانش می اهلل عليه وسلم  ی صلرسول اهللچون 

 گذاشت و بدين ترتيب صدای آن را کم می نمود.
 

کان الْيَهُودُ يَتَعَاطُسونَ ْعندَ رسول اهلل صَّلى »  وعن أبی موسى رضی اهلل عنه قال: -883

رواه أبو  «اهلل، فيقول: يَهْديکُم اهلل وُيصلُح بالکم  اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم َيرْجُونَ أنْ يَقوَل لْهم َيرْحَمُُکم

   ح.داود، والترمذی وقال حديث حسن صحي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -883
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با هم عطسه می زدند و اميد داشتند که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صليهود در نزد 

ميفرمود: يَهدْيکُم اهلل وُيصلحُ  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبرای شان بگويد، يرحمکم اهلل و 

 بالکم.
 

وعن أبی سعيد الخدری رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل َصّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:  -884

 م.رواه مسل «إذَا تَثاءَبَ أحَُدکُْم فَلْيُمسکْ بَيده على فيه فإنَّ الشيطان يدْخل
 

 روايت شده که: عنه اهلل یرضاز ابو سعيد خدری  -884

فرمود: هرگاه يکی از شما خميازه کشيد، بايد دست خود  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 را بر دهانش بگيرد، زيرا شيطان وارد آن می شود.
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باب مصافحه وگشاده رويی هنگام ديدار و بوسيدن مرد صالح و بوسيدن  -643

که از سفر می آيد ومکروه بودن  فرزند از روی شفقت و معانقه )بغل کشی( با کسی

 خم و راست شدن در برابر ديگران
 

أکَانتِ المُصافَحةُ فی أصْحابِ رسول اهلل  س:عن أبی الخطاب قتادة قال: قلُت ألن -885

 ی.رواه البخار م.صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم؟ قال: نَعَ
 

 از ابو الخطاب قتاده روايت شده که گفت: -885

اهلل  یرسول اهلل صلگفتم: آيا مصافحه در ميان اصحاب  اهلل عنه یضرمن برای انس 

 موجود بود؟ عليه وسلم 

 گفت: بلی.
 

لَمَّا جَاءَ أهْلُ اليَمنِ قال رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وعن أنس رضی اهلل عنه قال:  -881

 ح.رواه أبو داود بإسناد صحي «صَافََحة قَدْ جَاءَُکمْ أْهلُ الْيَمَن، وَهُمْ أولُ مَنْ جَاءَ بالمُ» وسَلَّم:
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -881

فرمود: مردم يمن نزد شما  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلچون مردم يمن آمدند، 

 آمدند، و آنها اولين کسانی اند که مصافحه را رائج ساختند.
 

ما مِنْ »  صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:وعن البراء رضی اهلل عنه قال: قال رسول اهلل -887

 د.رواه أبو داو «مُسْلِمْيِن يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصاَفحَانِ إال غُفر لَهما قبل أن يفترقا 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز براء  -887

فرمود: دو مسلمان با هم روبرو نمی شوند که مصافحه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 مگر قبل از اينکه از هم جدا شوند، گناه شان آمرزيده می شود.نمايند، 
 

يا رسول اهلل، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخَاُه أوْ وعن أنس رضی اهلل عنه قال: قال رجل:  -888

 ه؟قال: فَيَأْخُذُ بِيَده وَيُصَاِفحُ «ال » قال:  ه؟قال: أفَيَلتزمه ويقبل « ال » قال:  ه؟صَديقَهُ أينْحنی لَ

 ن.رواه الترمذی وقال: حديث حس «نَعَم َ» قال: 
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 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -888

کسی از ما برادرش يا رفيقش را می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلشخصی گفت: يا 

 بيند، آيا برای او خم و راست شود؟

 فرمود: نه!

 گفت: آيا او را به بغل گرفته و بوسه کند؟

 ه!فرمود: ن

 گفت: پس دست او را گرفته و با او مصافحه کند؟

 فرمود: بلی.

ش: خم و راست شدن در برابر دیگران اصاًل جواز ندارد و عادتیست نامشروع و مصافحه سنت است و 
 معانقه با کسی که از سفر رسیده بشرطی که زن یا پسر خوش صورت نباشد، جواز دارد.

 

قال يَهُودی لِصَاحبه اذْهب بنا إلى هذا هلل عنه قال: وعن صَفْوان بن عَسَّال رضی ا -889

 ه:النبی فأتيا رسول اهلل صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم َفسَأاله عن تسْع آيات َبينات فَذَکرَ الْحَديث إلى قَوْل

 رواه الترمذی وغيره بأسانيد صحيحة. ی.َنشْهَدُ أنَّکَ نب :فقَبَّال يَدَهُ وَرِجَْلهُ وقاال
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز صفوان بن عسال  -889

ببر، سپس هردو  اهلل عليه وسلم یپيامبر صليهوديی برای دوستش گفت: ما را نزد اين 

آمده و از او در بارهء ُنه عالمت واضح و آشکار پرسيدند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلخدمت 

دستها و پايش را بوسيده و گفتند: شهادت و حديث را ذکر نمود تا اين گفته اش، پس هر دو 

 می دهم که تو پيامبری.
 

فَدَنَوْنا من النبی صَلّى اهلُل عَلَيْهِ  ا:وعن ابن عمر رضی اهلل عنهما قصة قال فيه -891

 د.رواه أبو داو ه.وسَلَّم فقَّبلْنا يد
 

پيامبر از ابن عمر رضی اهلل عنهما قصه ای روايت شده که در آن گفته: پس به  -891

 نزديک شده ودستش را بوسيدم. اهلل عليه وسلم یصل
 



 537 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

قَدم:زَيْدُ بُن حَارثة المدينة ورسول اهلل صَّلى اهلُل وعن عائشة رضی اهلل عنها قالت: -896

فاعتنقه  عَلَيْهِ وسَلَّم فی بَيْتی فأتَاهُ فََقرَعَ الباب. فَقَام إليهْ النبی صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يَُجرُّ ثوَْبهُ 

 ن.رواه الترمذی وقال: حديث حس «وقبله 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -896

بخانه ام بود،  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلزيد بن حارثه به مدينه آمد، در حاليکه 

ی در حاليکه جامه اش را کش م اهلل عليه وسلم یپيامبر صلپس خدمت او آمده و در را کوبيد. 

 نمود، بسويش برخاسته با او معانقه کرده و او را بوسيد.
 

التَحقَِرنَّ » وعن أبی ذرٍِْ رضی اهلل عنه قال: قال لی رسول اهلل صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم -892

 م.رواه مسل «مِنَ المعْرُوف شَيْتاً وَلَو أن تلقى أخاک بوجه طليق 
 

 که گفت:روايت شده  اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -892

به من فرمود: هيچ چيزی از کار خير را خوار مشمار، هر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 چند که با چهره ای گشاده با برادرت روبرو شوی.
 

قبَّل النبی صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم الحسن بن وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه قال:  -893

فقال  ا.إنَّ لی َعشَرةًَِ مِنَ الْوَلَد ماَقَبَّلتُ مِنهُمْ أحَد س:بن حَاب على رضی اهلل عنهما، فقال، األقْرَعُ

  ه.متفق علي «مَنْ الََيرْحَْم ال ُيرْحَم، َ»  م.رسول اهلل صَّلى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -893

اهلل عنهما را بوسيد، اقرع بن حسن بن علی رضی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلحضرت 

 گفت: من ده اوالد دارم و هيچيک را نبوسيده ام. اهلل عنه یرضيابس 

 فرمود: کسيکه رحم نکند، مورد رحمت قرار نمی گيرد. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ز ش: رحم بر مؤمن و کافر و حیوانات الزمست و آب دادن و نان و علف دادن و کم بار کردن و تجاو
 نکردن به زدن از زمرهء رحمت به حساب می رود.
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 کتاب عيادت مريض 

باب عيادت مريض و بازپرسی از بيمار و همراهی با مرده و نماز بر مرده  -644

 و حاضر شدن در بخاک سپاری آن و ايستادن بر سر قبرش، پس از بگور سپردنش
 

سول اهلل َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمَرنَا رعن البَراء بن عازب رضی اهلل عنهما قال:  -894

واتِّباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم ونصر المظلوم، وإجابة  ض،بِعيَادةٍِِ الَمري

 ه.متفق علي م.وإفشاء السال ی،الداع
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -894

پرسی مريض و تشييع جنازه ها و دعا برای ما را به احوال اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

عطسه زننده و بجای آوردن سوگند وکمک مظلوم و پذيرفتن دعوت و آشکار کردن سالم 

 دستور دادند.
 

حَقُّ » وعن أبی هريرة رضی اهلل عنه أن رسول اهلل صَلّى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّم قال:  -895

وإجابة الدَّعوة .  ز،وَاتباعُ الجنائ ض،سَّالم. َوعِيادَةُ المَريرَدُّ ال س،الْمُسلِِم عَلَى الْمُسلِِم خَمْ

 ه.متفق علي «وتشميت العاطس
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -895

 فرمود: حق مسلمان بر مسلمان در پنج چيز است: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 پاسخ سالم

 احوالپرسی و عيادت مريض

 هاوهمراهی جنازه 

 و پذيرفتن دعوت

 و دعا بحق عطسه زننده
 

 إنَّ اهلل عزَّ وجل يَقُوُل يَوَْم القيَامَة:وعنه قال قال رسول اهلل صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم: -891

 يَا ابْنَ آدَمَ َمرْضتُ فََلم تَعُْدنی، قال: ياربِّ َکيْفَ أعُودَُک وأْنتَ َربُّ العَالَمين؟ قال: أمَا عَلْمَت أنَّ »
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 فلم اطعمتک آدم ابن يا عنده؟ لوجدتنی عُدْته لو عَبْدی فاُلَناًَِ مَِرضَ فَلَمْ تَعُدْه، أمَا عَلمتَ أنَّک 

 فالن عبدی استطعمک أنه علمت أما: قال العالمين، رب وأنت أطعمک کيف رب يا: قال تطعمنی،

يتک فلم تسقنی، استسق آدم ابن يا عندی؟ ذلک لوجدت أطعمته لو أنک علمت أما تطعمه فلم

قال: يارب کيف اسقيک وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاک عبدی فالن فلم تسقه، أما علمت 

   م.رواه مسل «أنک لو سقيته لو جدت ذلک عندی؟ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -891

فرزند آدم  فرمود: خداوند در روز قيامت می فرمايد: ای اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مريض شدم و به عيادتم نيامدی! می گويد: پروردگارا چگونه ترا عيادت کنم که تو رب 

 العالمينی؟

می گويد: آيا خبر نشدی که بنده ام فالنی مريض شده و تو به عيادتش نرفتی آيا 

 ندانستی که اگر تو او را عيادت می کردی، مرا نزدش می يافتی؟

 واستم و بمن طعام ندادی!ای فرزند، آدم از تو طعام خ

 می گويد: پروردگارا چگونه طعام دهم برايت، در حاليکه تو رب العالمينی؟

ميفرمايد: آيا ندانستی که بنده ام فالنی از تو طعام طلبيد و تو بوی طعام ندادی، آيا 

 ندانستی که اگر به او طعام می دادی آن را نزدم می يافتی؟

 ن آب دهی، ولی آبم ندادی؟ای فرزند آدم از تو خواستم بم

 می گويد: پروردگارا چگونه آبت می دادم در حاليکه تو رب العالمينی؟

می فرمايد: بنده ام فالنی از تو خواست که آبش دهی و آبش ندادی! آيا ندانستی که اگر 

 به او آب می دادی آن را نزدم می يافتی؟
 

))عُودُوا  هلل، صلى اهلل عليه وسلم:وعن أبی موسى رضی اهلل عنه قال: قالَ رسولُ ا -897

 رواه البخاری. وَأَطِْعمُوا الجَائعَ، وفَکُّوا العَانی(( ض،المَرِي
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -897

فرمود: مريض را عيادت نموده به گرسنه طعام داده و  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 اسير را رها کنيد.
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 إذا المسلم إنَّ » : قال ن رضی اهلل عنه عن النبی صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم وعن ثوبا -898

» قال:  ة؟يا رسول اهلل وما ُخرْفَةُ الجنقيل:  « يرجع حتى الجنة ُخرْفَةِ  فی يزل لم المسلم أخاه عاد

 رواه مسلم. «جَنَاها 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ثوبان  -898

فرمود:مسلمان اگر بردار مسلمانش را عيادت نمايد، هميشه  يه وسلماهلل عل یپيامبر صل

خرفهء بهشت  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلدر خرفهء بهشت است تا باز گردد، گفته شد: يا 

 چيست؟

 گفت: ميوه اش که چيده شود.
 

ما من وعن على رضی اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:  -899

وإن عاده عشيةً إال صلى  ی،سلم يعود مسلماً غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملک حتى يمسم

رواه الترمِذِی وقال: حديث  «وکان له خريف فی الجنة  ح،عليه سبعون ألف ملٍک حتى يصب

 ن.حس
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرض یعلاز  -899

فت: هيچ مسلمانی نيست که شنيدم که می گ اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

مسلمانی را صبحگاهی عيادت کند، مگر اينکه هفتاد هزار فرشته تا شام بر او دعا کنند. و اگر 

شامگاهی او را عيادت کند، هفتاد هزار فرشته تا صبح بر اودعا کنند و برای او ميوهء چيده شدهء 

 در بهشت مهيا می گردد.
 

کانَ غُالمٌ يَهُودِیٌّ يَْخدُم النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ ل: رضی اللَّهُ عنه، قا س،وعن أَن -911

فنَظََر  «أَْسلِمْ »  ه:وسَلَّم، فمِرضَ فأَتَاهُ النَّبِیُّ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يُعوده، فََقعَدَ عِنْدَ رَْأسِهِ فقالَ لَ

» ، فََخرَجَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وَُهوَ يقول: إِلى أَبِيهِ وُهو عِنْدَهُ؟ فقال: أَطِعْ أَبا الْقاسِم، فَأَْسلَم

  ی.. رواه البخار «الحَمْدُ للَِّه الَّذی أَنْقذهُ ِمنَ النَّارِ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز انس  -911

خدمت می نمود و مريض شد،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلپسری يهودی بود که به 

به عيادتش آمده و باالی سرش نشسته و به او گفت: اسالم بياور!   عليه وسلماهلل یپيامبر صل
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وی به پدرش که در نزد او بود، نگريست. پدرش گفت: اطاعت کن ابالقاسم را و او اسالم آورد. 

بيرون آمد در حاليکه می گفت: حمد باد خدايی را که او را از دوزخ  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نجات داد.

 

 باب در مورد دعاهايی که بر بيمار خوانده می شود -645
 

عن عائشة، رضی اللَّه عنها، أَن النَِّبیَّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم کَاَن إِذا اشْتکى  -916

بأُصْبُعِِه هکذا،  قال النَّبِیُّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم، ح،اإلِنْساُن الشَّیءَ مِنْهُ، أَْو کَانَْت بِِه قَرْحةٌ أَوْ ُجرْ 

ِبسِْم اللَّه، ُتربَُة أَرْضِنا، ِبرِيقَةِ ووضع سُفْيانُ بُْن عُييْنَة الرَّاوی سبابتَهُ بِاألَْرضِ ثُمَّ رََفعَهَا وقال: 

 ه.متفقٌ علي «بَعْضنَا، ُيشْفَى ِبهِ سَقِيمَُنا، بِإِذْن َربِّنَا 
 

ی از انسان درد می نمود، يا عضوروايت شده که چون  اهلل عنها یعائشه رضاز  -916

با انگشتش چنين نموده و می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر وجودش قرحهء و زخمی بود، 

فرمود. و سفيان بن عيينه روای، سبابهء خود را به زمين گذاشته و باز آن را باال نمود و گفت: 

ين مان در حاليکه به آب دهن ما آلوده بِسِْم اللَّه، ُترَبةُ أَْرضِنا... بنام خداوند، بوسيلهء خاک زم

 است و با اجازهء پررودگارمان بيمارمان شفا داده می شود.
 

 اليُمْنى بيدِهِ  يَْمسَحُ  أَهِْلهِ  َبعْضَ  يعُودُ  کَانَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النبیَّ  أَن وعنها -912

ْنتَ الشَّافی ال شِفَاءَ إِالَّ شِفَاؤُک، شِفاءً ال ُيغَادِرُ أَ ف،واشْ س،أَذْهِب الْبَأ س،اللَّهُمَّ ربَّ النَّا» : ويقول

 ه.متفقٌ علي «سقَماً 
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -912

برخی از خانواده اش را عيادت نموده و بدست راست خود  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

خدايا پروردگار مردم، سختی را بر طرف کن و  لمس نموده می فرمودند: اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ... بار

 شفا ده که تو شفا دهنده ای و شفايی جز شفايت نيست، شفائی که بيماريی نگذارد.
 

أَال أَرْقِيکَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّه  ه:وعن أَنسٍ رضی اللَّه عنه أَنه قال لِثابِتٍ رحمه اللَّ  -913

ال  ی،اشْفِ أَنتَ الشَّاف س،مُذْهِبَ البَأ س،. قال: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّا قال: بَلى م؟صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ 

 ی.رواه البخار ا.شافی إِالَّ أَْنت، شِفاءً ال يُغادِر سَقَم
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 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -913

ی تداوی م اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاو برای ثابت رحمه اهلل گفت: آيا ترا به آنچه 

 کرد، تداوی نکنم؟

 گفت: آری!

گفت: اللَّهُمَّ َربَّ النَّاسِ... با خدايا، ای پروردگار مردم و ای برندهء سختی و دشواری، 

 شفا ده که شفا دهندهء جر تو نيست، درمانی که بيماريی نگذارد.
 

 عَلَيْهِ عَادَنی رسول اللَّه صَّلى اهللُوعن سعدِ بن أَبی وَقَّاصٍ رضی اللَّه عنه قال:  -914

 م.رواه مسل «اللَّهُمَّ اْشفِ سعْدا، اللَّهُمَّ اشْفِ َسعْدا، اللَّهُْم اشِْف سَعداً »وسَلَّم فقال: 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -914

به عيادتم آمده و فرمود: بار خدايا سعد را درمان ده! بار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 يا سعد را درمان ده! بار خدايا سعد را درمان ده!خدا
 

رضی اللَّه عنه َأنه شَکا ِإلى رسول اللَّه صَّلى  ص،وعن أَبی عبد اللَّهِ عثمانَ بنِ العَا -915

 ضَْع يَدََک عَلى»اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وَجعاً يجِدُهُ فی جَسدِه، فقال له رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

أَعُوذُ ِبعِزَّةِ اللَّهِ وَقُْدرَِتهِ مِن َشرِّ مَا  ت:الذی يَأْلَمُ مِن جَسَدَِک وَقل: بِسمِ اللَّهِ ثَالثاً َوقُلْ سَبْعَ مَرَّا

 م.رواه مسل «أَجِدُ وَأُحاذِرُ 
 

 از ابو عبد اهلل عثمان بن ابی العاص رضی اهلل عنه روايت شده که: -915

شکايت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلساس می کرد، به او از مرضی که در وجودش اح

به وی گفت: دستت را بجايی که از وجودت درد می کند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنمود، 

بگذار و سه بار بسم اهلل گفته و باز هفت بار بگو: أَعُوذُ بِِعزَّةِ اللَّهِ... پناه می جويم به عزت و 

 ه می يابم و از آن می ترسم.قدرت پروردگار از شر آنچ
 

مَنْ عَادَ » رضی اللَّه عنهما، عن النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  س،وعن ابن عبا -911

أَسْأَلُ اللَّه اْلعَظِيمَ َربَّ الْعَرْشِ اْلعَظِيِم أَنْ  ت:مَرِيضاً َلمْ يَْحضُْرهُ أَجَُله، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّا

رواه أبو داود والترمذی وقال: حديث حسن، وقال  «إِالَّ عَافَاهُ اللَّه مِنْ ذلَک الَمرَِض  ک:يَشفِيَ

 ی.الحاکِم:حديث صحيح على شرطِ البخار
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 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -911

فرمود: آنکه بيماری را عيادت نمايد که اجلش در نرسيده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

در نزد او هفت بار بگويد: : أَسْأَلُ اللَّه الْعَظِيمَ... از پروردگار بزرگ خداوند عرش بزرگ  باشد و

 می طلبم که شفايت دهد، خداوند او را از آن مرض شفا می دهد.
 

وعنه أَنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم َدخَل على أََعرابیٍّ َيعُوُده، وَکانَ إذا دَخَلَ عَلى  -917

 ی.رواه البخار «طَهُورٌ إِن شَاء اللَّه  س،ال بَأْ » مَن يَعُودُهُ قال: 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -917

برای عيادت باديه نشينی بر او وارد شد، و چون بر کسی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

باکی نيست پاک کننده « اللَّهال بَْأس، طَهُورٌ إِن شَاء »برای عيادت وارد می شد، می فرمود: 

 است، ان شاء اهلل )پاک کنندهء گناهان(.
 

وعن أَبی سعيد الخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ َأتَى النَّبِیَّ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم  -918

لِّ شَیْءٍ يُؤِْذيکَ، مِنْ َشرِّ ُکلِّ قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيک، مِنْ کُ  «نَعَمْ » قال:  ت؟يَا مُحَمدُ اشْتَکَيْ فقال: 

 م.رواه مسل «اللَّهُ يشْفِيک، بِْسمِ اللَّهِ أَرِْقيکَ  د،نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضی سعيد خدری از اب -918

آمده و گفت: ای محمد! مريض  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلجبرئيل عليه السالم خدمت 

 شدی؟

 : بلی!فرمود

فرمود: بِْسمِ اللَِّه أَرْقِيک... بنام خدا از هر چه اذيتت می کند، مداوايت می نمايم از شر هر 

 نفس يا چشم حسود، اهلل تعالی شفايت می دهد، بنام خدايت مداوايت می کنم.
 

اللَّه وعن أَبی سعيد الخُدْرِیِّ وأَبی هريرة رضیَ اللَّه عنهما، أَنهُما شَهِدَا على رسول  -919

مَنْ قال: ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ واللَّهُ َأکْبَرُ، صدَّقَهُ رَبَّه، فقال: ال إِله ِإالَّ أَنَا » صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم َأنه قال: 

ال َشرِيک لی.  وأَنا أَکْبرُ. وَإِذَا قال: ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ وحْدُه ال َشرِيکَ َله، قال: يقول: ال إِله إِال أَنَا وحْدِی

قال: ال  وإذا قال: ال إِلهَ ِإالَّ اللَّهُ َلهُ المُْلُک وَلَُه الحَمْدُ، قال: ال إِلهَ ِإالَّ َأنَا لَی المُْلک وَلىَ الحَمْدُ. وإِذا
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مَنْ » َوکانَ يقول:  «ِإالَّ بی  إله إِالَّ اللَُّه وَال حَوَْل وال قَوَِّة إِالَّ بِاللَّهِ، قال ال إِله إِالَّ أَنَا وَال َحوْلَ وال قوَّةَ 

 ن.رواه الترمذی وقال: حديث حس «قالهَا فی مَرَِضهِ ُثمَّ ماَت لَمْ تَْطعَمُْه النَّارُ 
 

 هما روايت است که:اهلل عن یرضاز ابی سعيد خدری و ابو هريره  -919

 فرمود: اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآن دو گواهی دادند که 

 "معبود بر حقی جز اهلل نيست و خدا بزرگتر است"إِلهَ إِالَّ اللَّهُ واللَّهُ َأکْبَرُ  آنکه بگويد: ال

معبود بر حقی جز من نيست و "خداوند او را تصديق نموده می فرمايد: ال إِله إِالَّ أَنَا وأَنا َأکْبرُ. 

 ."من بزرگترم

معبود برحقی جز اهلل نيست، که يگانه "و چون بگويد: ال إِلهَ ِإالَّ اللَُّه وحْدهُ ال َشرِيَک لَه 

معبود "فرمود، می فرمايد: ال إِله ِإال أَنَا وْحدِی ال َشرِيک لی.  "است و شريک و انبازی ندارد

 ."برحقی جز من نيست، يگانه ام و انبازی مرا نيست

ز اهلل نيست، خاص معبود برحقی ج"ال إِلَه إِالَّ اللَُّه لَهُ الُملُْک وَلَهُ الحَمْدُ  د:و چون بگوي

معبودی جز من  ". می فرمايد: ال إِلهَ إِالَّ أَنَا لیَ المُْلک وَلَى الحَمْدُ. "اوراست پادشاهی و سپاس

 ."نيست، و پادشاهی و سپاس خاص منست

معبود برحقی جز اهلل نيست و "و چون بگويد: ال إله ِإالَّ اللَُّه وَال حَوْلَ وال قَوَّةِ إِالَّ بِاللَّهِ. 

 "گردشی از معصيت و قدرتی بر انجام طاعت جز به کمک و توفيق اهلل ميسر نيست.

معبود برحقی جز من نيست و حول و "می فرمايد: ال إِله إِالَّ أََنا وَال حَوْلَ وال قوَّةَ ِإالَّ بی. 

 ."قوه ای جز توفيق من ميسر نيست

 او را لمس نمی کند.و ميفرمود: آنکه آن را در بيماری خود بگويد و بميرد، آتش 
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 باب پرسش از خانوادهء بيمار در مورد حالش -641
 

رضی اللَّهُ عنهُ خرجَ مِنْ  ب،رضی اللَّه عنهما، أَنَّ علیَّ بنَ أَبی طال س،عبا ابن عن -961

أَبَا الحسن، کَيـفَ يا  س:عِنْدِ رسولِ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی وجَِعهِ الذِی تُوُفیِّ فِيه، فقال النَّا

 ی.رواه البخار ا.أَصْبَحَ رسولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: أَصْبحَ بِحمْد اللَِّه بَارِئ
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -961

در مريضی اش که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز نزد  اهلل عنه یرضعلی بن ابيطالب 

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلفات يافت، بر آمد و مردم گفتند: ای ابا الحسن، حال در آن و

 چطور است؟

 گفت: الحمد هلل صحت يافته است.

 

 

 باب آنچه که شخص مأيوس از زندگی اش می گويد -647
 

مُسْتَنِدٌ  عن عائشة رضیَ اللَُّه عنها قالت:سَمِْعتُ النبیَّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وُهوَ -966

 ه.متفق علي «وَأَلحِقنی بالرَّفِيقِ األَعَْلى  ی،اللَّهُمَّ اغفِرْ لی وَارْحمْن»إِلیَّ يَقُول: 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -966

شنيدم که می فرمود، در حاليکه به من تکيه نموده بود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلای 

 .. بار خدايا برايم آمرزش نما و رحم کن و مرا به رفيق اعلی ملحق ساز.اللَّهُمَّ اغفِْر لی.
 

 ء،رأَيْتُ رسولَ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم وُهوَ بِالموت، عِندهُ قدحٌ فِيهِ مَاوعنها قالت: -962

ی على غمرَاِت الموِْت اللَُّهمَّ أَعِنِّ» ثم يقول:  ء،ثم يمسَحُ وجَههُ بالما ح،وهُو يدِخلُ يدهُ فی الَقدَ

 .  الترمذی رواه  «وَسَکَراتِ المَْوتِ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -962
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را در حال مرگ ديدم که در نزد شان قدح آبی بود که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اللَُّهمَّ َأعِنِّی دست خود را در قدح داخل نموده و سپس رويش را به آب مسح نموده و می فرمود: 

 على غمرَاتِ... بار خدايا مرا بر مقدمات و دشواری های مرگ ياری ده.

 

باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بيمار و آنکه خدمتش را می کند، به نيکی  -648

کردن با وی و تحمل آنچه از او مشاهده می کند و صبر بر آنچه از کارش سخت می نمايد، و 

 ورد آنکه مرگش به سبب حد يا قصاص و امثال آن فرا رسيده باشدهم توصيه در م
 

 اهللُ صَلّى النبیَّ أَتَتِ  جُهَيْنَةَ  مِنْ امرَأةً  أَن عنهما اللَّه رضی الحُصَين بن عِمران عن -963

فَدعا رسولُ اللَّهِ  يا رسول اللَّه، أَصبُت حدًّا فَأَقمْهُ عَلیَّ،: فقالت الزِّنَا، مِنَ حُبْلَى وِهی وسَلَّم عَلَيْهِ

فَفعَل فَأَمر بِها النبیُّ  «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذا وضَعْت فَأْتِنی بِهَا»صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وليَّهَا، فقال: 

 م.صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فشُدَّْت علَيها ثِيابُها، ُثمَّ أَمر بِها َفرُجِمت، ُثمَّ َصلَّى عليها. رواه مسل
 

 از عمران بن حصين رضی اهلل عنهما روايت شده که: -963

آمده و گفت: يا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلزنی از جهينه که از زنا باردار بود، خدمت 

رسول اهلل من حدی را مرتکب شدم آن را بر من جاری کن. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مود: با وی نيکی کن و چون زايمان نمود، او را ولی وی را طلب نموده و فراهلل عليه وسلم  یصل

امر نموده و لباسهايش بر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنزدم بياور. و آن شخص همچنان نمود. 

 بر وی نماز گزارد. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلوی محکم بستند و سپس سنگسار شد و 
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مريضم يا وای سرم( و باب روا بودن گفتهء مريض که )من مريضم، يا سخت  -649

 امثال آن و بيان اينکه در آن کراهيتی وجود ندارد، هرگاه بر سبيل خشم و بی طاقتی نباشد
 

َدخَلتُ عَلى النَّبِیِّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وُهو عن ابنِ مسعوٍد رضیَ اللَّه عنه قال:  -964

أَجَلْ إِنِّی أُوَعَُک کما يُوعکُ َرجُالِن » دا، فقال: يُوعک، َفمسِسُْته، فقلت:إِنَّکَ لَتُوَعکُ وعْکاً شَدي

 ه.تفق عليم« مِنْکُمْ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -964

وارد شدم، در حاليکه ايشان تب داشتند، پس بر ايشان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبر 

 دست کشيده و گفتم: شما تب داريد!

 ندازهء دو نفر شما تب می کنم.فرمود: بلی، من به ا
 

جَاءَنی رسوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وعن سعِد بن َأبی وَقَّاص رضی اللَّه عنه قال:  -965

وذکر  ی.فَقُلت:بلَغَ بی ما ترى ، وأَنَا ذو مَال، وَال يرِثُنی إِالَّ ابنت ی،وسَلَّم يعودُنی مِن وجٍع اشَتدَّ ب

 ه.متفقٌ علي ث،الحدي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -965

در بيماری سختی که بدان گرفتار شده بودم، به عيادتم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آمدند و گفتم: می بينی آنچه را که به من رسيده در حاليکه من ثروتمندم و ميراث بری جز 

 دخترم ندارم و حديث را ذکر نمود.
 

فقال النَّبِیُّ  ه.وارأْسَا ا:قالَتْ عائشَةُ رضی اللَّهُ عنهلقاسم بن محمدٍ قال: وعن ا -961

 ی.. وذکر الحديث. رواه البخار «بلْ أَنَا وارأْسَاهُ »صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:
 

 از قاسم بن محمد رضی اهلل عنهما روايت شده که: -961

 گفت: وای سرم! اهلل عنها یعائشه رض

 فرمود: بلکه من وای سرم! و حديث را ذکر نمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
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 باب در مورد تلقين ال اال اهلل برای آنکه مرگش فرا می رسد -651
 

منْ کَانَ آخِرَ » عن معاذٍ رضی اللَّه عنه قال: قال رُسولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: -967

 د.رواه أبو داود والحاکم وقال: صحيح اإلِسنا «دََخلَ الجنَّةَ کالَمِِه ال إِلهَ إِالَّ اللَّه 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز معاذ  -967

فرمود: کسی که سخن آخرش ال إِلهَ إِالَّ اللَّه باشد، به  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 بهشت داخل می شود.
 

» : قال رسُولُ اللَّه َصّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:وعن أَبی سعيد الخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنهُ قال -968

 م.رواه مسل «لَقِّنُوا موْتَاُکمْ ال إِله ِإالَّ اللَّهُ 
 

 از ابو سعيد خدری رضی اهلل عنه روايت شده که: -968

فرمود: برای بيماری در شرف مرگ تان ال إِلهَ إِالَّ اللَّه را  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 يد.تلقين کن

 

 باب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده می گويد -656
 

دََخلَ رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم على أَبی عن أُمِّ سَلمةَ رضیَ اللَّهُ عنها قالت: -969

ضَجَّ نَاسٌ مِْن َأهْلِهِ فَ  «تبَِعه الْبصَُر  ض،ِإنَّ الرُّوح إِذا قُبِ» سلَمة وَقَْد شَقَّ بصَرُه، فأَغْمضَه، ُثمَّ قَال: 

اللَّهُمَّ » ثمَّ قال:  «فإِنَّ الماَلئَِکةَ يُؤمِّنُون عَلى ما تَقُولونَ  ر،ال تَدْعُوا عَلى َأْنفُسِکُم إِالَّ ِبخَيْ» فقال: 

فِرْ لَنَا ولَه يَاربَّ اغْفِر ألبی َسلَمَة، وَارْفَْع درَجَتهُ فی المَهْدِيِّين، وَاخْلُفْهُ فی عَقِبِِه فی اْلَغابِرِين، واغْ

 م.رواه مسل «الْعَالمِين، وَافْسحْ لَهُ فی قَبْرِه، وََنوِّرْ لَُه فيه 
 

 از ام سلمه رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -969

بر ابو سلمه وارد شد، در حاليکه چشمانش باز مانده بود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

قبض شود، چشم بدنبالش می نگرد و عده ای از خانواده  و آن را پوشيده و فرمود: چون روح

اش بصدای بلند گريستند و فرمود: بر خويش جز دعای خير مکنيد، زيرا فرشتگان بدانچه می 

گوئيد آمين می گويند. سپس فرمود: بار خدايا ابو سلمه را بيامرز و مرتبه اش را در ميان هدايت 
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انده اند، تو سرپرستی کن و ای پروردگار عالميان بر شدگان بلند نما و بر کسانی که از وی م

 وی و بر ما بيامرز و قبرش را بر وی گشاده کن و آن را برايش روشن بدار.

 

باب در آنچه در کنار مرده گفته می شود و آنچه کسی که يکی از وابستگانش  -652

 وفات يافته، بايد بگويد
 

إِذا » ت:قالَ رسُوُل اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:عن أُمِّ سَلمََة رضی اللَّه عنها قال -921

قالت: فلمَّا مَاتَ  أَوِ المَيِّت، فَقُوُلوا خْيرا، فَِإنَّ المالئِکََة يُؤمِّنونَ َعلى ما تقُولُون، ض،حَضْرتُُم المرِي

 ی:قُول»اللَّه، إِنَّ أبا سلَمَة َقدْ مَات، قال:  أَبُو سََلمَة، َأتَيُْت النَّبِیَّ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فَقُلت:يا رسُولَ 

مُحمَّداً  ه:قلت:فأَعْقَبنی اللَّهُ منْ هُوَ خَيْرٌ لی مِنْف «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لی وَلَه، وَأَْعقِبْنی مِنْهُ عُقبى حسنةً 

على الشَّک، رواه  «الميِّت »  أَو «إِذا حَضَْرتُمُ المَرِيضَ »  ا:رواه مسلم هکذ م.صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّ

 ک.بال شَ «الميِّت »  ه:أبو داود وغير
 

 ها روايت شده که:اهلل عن یرضاز ام سلمه  -921

فرمود: چون بر سر مرده يا مريض حاضر شديد، پس  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

و سلمه سخن خير بگوئيد، زيرا فرشتگان به آنچه می گوئيد، آمين می گويند. گفت: چون اب

 اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلآمده و گفتم: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوفات يافت، خدمت 

 ابو سلمه وفات يافت.

فرمود: بگو: خداوندا بر من و او بيامرز و عوض او عوضی نيکو به من ارزانی کن و آنرا 

آنحضرت هتر است و وی گفتم و خداوند در عوض او کسی را به من عوض داد که برايم از او ب

 است. اهلل عليه وسلم یصل
 

مَا مِنْ عبٍد ُتصِيبُهُ » وعنها قالت: سمعُت رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يقول:  -926

ا، إِالَّ َأجَرَهُ وَاْخلُف لی خَْيراً مِنْهَ ی،اللَّهمَّ أجرنی فی ُمصِيبَت ن:مُصِيبَة، فيقول: إِنَّا للَِّه وَإِنَّا إِليهِ رَاجُِعو

فَلَمَّا ُتوُفَِّی أَبُو سَلََمة، قلُت کما أَمَرنی رسوُل اللَّهِ قالت: ا.اللَّهُ تعَالى فی ُمصِيبتِهِ َوأَخْلَف له خَيْرًا مِنْهَ

 م.رواه مسل م.صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فََأخْلَفَ اللَّهُ لی خَيْراً منْهُ رسولَ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّ
 

 از ام سلمه رضی اهلل عنها روايت است که: -926
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به شنيدم که می فرمود: هيچ بنده ای نيست که  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز 

خدايا مرا در مصيبتم مزد داده و برايم از "مصيبتی گرفتار شود و بگويد: إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِليِه رَاجِعُونَ، 

 ، مگر اينکه خداوند او را مزد داده و عوض بهتری برای او می دهد."هاو بهتری عوض د

مرا امر کرده  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلگفت: چون ابو سلمه وفات يافت، چنانچه 

 را به من داد. اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلبود، گفتم: و خداوند عوضی نيکوتر از او 
 

إِذا ماتَ » عنه َأنَّ رسولَ اللَّهِ َصلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال: وعن أَبی موسى رضی اللَّه  -922

نعَم، فيقول: قَبَضتُم ثَمرَةَ فُؤَادِهِ؟  ن:فيقولُو ی؟قَبضْتُم وَلَد عَبْدِ ه:وَلدُ العبْدِ قال اللَّهُ تعالى لمالئِکَتِ

سْتَرْجع، فيقولُ اللَّهُ تعالى: ابُْنوا حمِدکَ وا ن:فيقُولُو ی؟فَيَقُول: فَمَاذَا قال عبْدِ م.نَع ن:فيقولو

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن. «لعبدِی بَيتاً فی الجَنَّة، وَسَمُّوهُ بيتَ الحمدِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -922

فرمود: چون فرزند بنده بميرد، خداوند برای فرشتگانش  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 ا فرزند بنده ام را قبض نموديد؟می گويد: آي

 می گويند: بلی.

 پس می فرمايد: آيا ميوهء دلش را گرفتيد؟

 می گويند: بلی!

 باز می فرمايد: پس بنده ام چه گفت؟

 ِإنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِليهِ رَاِجعُونَ.می گويند: الحمد هلل و 

ته و آن را بيت گفت، پس خداوند می فرمايد: برای بنده ام در بهشت خانه ای ساخ

 الحمد بناميد.
 

يُقولُ اللَّهُ وعن أَبی ُهريرَة رضی اللَّهُ عنه أَنَّ رسولَ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -923

 «ةَ تعالى : ما لعَبْدِی المؤْمِن عِنْدی جزَاءٌ إِذا قَبَضْتُ صَفيَّه مِنْ أَهْلِ الدُّنَْيا، ثُمَّ احْتَسَبه، إِالَّ الجَنَّ

 ی.رواه البخار
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -923
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فرمود: برای بندهء مؤمنم هرگاه برگزيده و محبوبش از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 اهل دنيا را گرفتم و او به اميد ثوابم صبر نمود، جزايی جز بهشت نيست.
 

أَرْسَلَْت إِحْدى بَناِت النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ قال:  وعن أُسامةَ بِن زيدٍ رضی اللَّه عنهما -924

ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ » وسَلَّم إِلَيهِ تَدْعُوهُ وتُخِْبرُهُ َأنَّ صبيًّا لهَا أَوْ ابْناً فی المَوتِ فقال للرَّسول: 

وذکر  «أَجٍْل مُسَمَّى، فَُمرْهَا، فلْتَصْبِرْ ولْتَحْتسِْب للَّهِ تعالى مَا أَخذَ ولَُه ما أعطى ، وَُکلُّ َشیْء عِنَْدهُ بِ

 ه.متفقٌ علي ث،تمام الحدي
 

 از اسامه بن زيد رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -924

کسی را نزدش فرستاده او را خواسته و خبر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صليکی از دختران 

برای فرستاده  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلاست.  داد که دختر او )يا پسرش( در حالت مرگ

اش گفت: نزدش رفته و به او بگو که برا ی خدا است آنچه را که بگيرد و برای اوست آنچه 

بدهد، و هر چيز نزد او اجلی معين دارد. پس او را امر کن که صبر نموده و از خداوند اجرش را 

 بخواهد و تمام حديث را ذکر نمود.

 

ر روا بودن گريستن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائی و داد و باب د -653

 فرياد نباشد
 

إنْ شَاءَ اهلُل تَعَالَى . وَأمَّا البُکَاءُ  ی،أمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وَسََيأتِی فِيهَا بَابٌ فِی کِتابِ النَّهْ

وَهَِی مُتَأَوَّلٌَة ومَحْمُوَلٌة عَلَى مَنْ أوَْصى  ه،ذَُّب بِبُکَاءِ أْهلِوَأنَّ المَيَِّت يُعَ ه،فَجَاءتْ أحَادِيثُ بِالنَّهِْی عَنْ

أَوْ نِيَاحَةٌ ، والدَّليُل عَلَى جَوَاِز البُکَاءِ بِغَيِْر نَْدٍب وَالَ  ب،وَالنَّهُْی إنَّمَا هَُو عَن البُکَاءِ الَّذِی فِيهِ نَدْ  ه،بِ

 نِياحَةٍ أحَادِيثُ کَثِيَرةٌ ، ِمنْهَا:
 

نوحه نمودن حرام است و ان شاء اهلل در کتاب نهی بابی در اين مورد خواهد آمد و در 

مورد گريستن احاديثی آمده و از آن منع نموده است و اينکه مرده به گريهء خانواده اش 

 شکنجه می شود، اين نوع تأويل گرديده و حمل بر آن شده که شخص بدان وصيت نمايد.

که در آن نوحه و زاری باشد و دليل بر روا بودن گريستن بدون و نهی هم از گريه ايست 

 نوحه و زاری احاديث زيادی است که بعضی از آن قرار ذيل است:
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عن ابنِ عُمرَ رضی اللَّه عنهما َأنَّ رُسولَ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عاد سَعْدَ بنَ  -925

وعبْدُ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ رضی اللَّه عنهم،  ص،وسعْدُ بْنُ أَبی وَقَّا ف،وعُبَادَة، وَمَعَهُ عبْدُ الرَّحمنِ بنُ عَ

فَبکى رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فلمَّا رَأَى القوْمُ بُکاءَ رسوِل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم، 

وَلکِنْ ُيعَذُّب بِهذاَ أَْو  ب،دمْعِ العَيْن، وَال بُِحْزنِ القَلِْإنَّ اللَّه ال ُيعَذِّبُ بِ  ن؟َأال تَْسمُعو» بَکَوْا، فقال: 

 ه.متفقٌ علي ه.وَأَشَارَ إِلى ِلسَانِ  «يَرْحَُم 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: -925

در حاليکه عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اهلل عليه  یرسول اهلل صلهمراهشان بودند، به عيادت سعد بن عباده رفته و  عبد اهلل بن مسعود

را ديدند، گريستند.  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلگريستند و چون مردم، گريهء  وسلم

فرمود: آيا نمی شنويد؟ خداوند به اشک چشم و اندوه دل عذاب  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 ه اين يا رحم می کند و به زبان خويش اشارت نمود.نمی کند و ليکن عذاب می کند ب
 

وعن أُسَامة بنِ زَيْدٍ رضی اللَّه عنهما َأنَّ رسوَل اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم رُفَِع إِلَيِه  -921

مَا هذا يا  د:له سعابْنُ ابْنَتِهِ وَُهوَ فی الَمْوت، فَفَاضَْت عَيْنا رسول اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه وَسلَّم، فقال 

هَذِهِ رحمةٌ جََعلها اللَّهُ َتعالى فی قلوبِ عبادِه، وَإِنما يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عبَادِهِ »  قال: ،ه؟رسولَ اللَّ

 ه.متفقٌ علي «الرُّحَمَاءَ 
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز اسامه بن زيد  -921

که در شرف مرگ بود به خدمتش در حالي اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلپسر دختر 

اشک ريخت. سعد برای شان گفت: يا  اهلل عليه وسلم یصلآورده شد، از چشمان رسول اهلل 

 اين چيست؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فرمود: اين رحمت است که خداوند در دل بندگان خود نهاده است و خداوند از ميان 

 ار می دهد.بندگانش رحم دالن را مورد رحمت خويش قر
 

وعن أَنسٍ رضیَ اللَُّه عنه َأنَّ رُسوَل اللَّهِ َصلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم دََخلَ عَلى ابْنه  -927

إِبَراهِيَم رضیَ اللَّهُ عنْه وَهُوَ يَجودُ بَنفسِه فَجعلتْ عَيْنا رسوِل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم تَْذرَِفانِ. 

ُثمَّ َأتْبَعَها  «يا ابْنَ عوْفٍ إِنَّها رَحْمةٌ » فقال:  وأَنت يا رسولَ اللَّه؟ بنُ عوفٍ: فقال له عبدُ الرَّحمن



 553 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

ِإنَّ اْلعَيْنَ تَدْمَُع والقَلْب يَْحزَن، وَال نَقُوُل إِال ما ُيرضی رَبَّنا وَإِنَّا لفِرَاِقَک يا إِْبرَاهيُم »  بأُخْرَى ، فقال:

 وى مُسلمٌ بعَضه.ور ی،. رواه البخار«لمَحْزُوُنونَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -927

بر پسر خويش ابراهيم داخل گرديد، در حاليکه جان می  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

اهلل  یرضاشکبار گرديد. عبد الرحمن بن عوف  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلداد و چشمان 

 ؟ اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل به ايشان گفت: و شما يا  عنه

فرمود: ای پسر عوف! هر آئينه اين رحمت است و باز اشک ريخت و فرمود: همانا چشم 

اشک می ريزد و دل اندوهگين می شود ونمی گوئيم، مگر آنچه که پروردگار ما را راضی می 

 سازد و همانا به فراق تو ای ابراهيم ما غمگينيم.

 

 از مرده می بيند، ولی آن را پوشيده می داردباب در ثواب آنچه از مکروه،  -654
 

عن أَبی رافعٍ َأسْلم موْلى رسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم َأنَّ رسول اللَّه صَّلى اهللُ  -928

م وقال: صحيح رواه الحاک «مَنْ غَسَّل ميِّتاً فَکَتَمَ عَلَْيه، َغفَرَ اللَُّه له أَْربعِينَ مرَّةً » عَلَيْهِ وسَلَّم قال: 

 م.على شرط مسل
 

 روايت شده که:اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صلاز ابو رافع اسلم آزاد شدهء  -928

فرمود: کسی که مرده ای را شسته و بر او بپوشد )آنچه  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

 از پليدی که از وی ديده( خداوند چهل بار بر او می آمرزد.

 

 

 

 

يلت نماز بر مرده و همراهی و حضور يافتن در بخاک سپردنش و باب در فض -655

 کراهيت رفتن زنان بدنبال جنازه
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مَنْ شَهِدَ » عن أَبی ُهريرَة رضیَ اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّم: -929

 ن؟قيلَ وما القيراطَا «حَتَّى تُدْفَنَ فََلهُ قِيراطَانِ  وَمَنْ شَهدَهَا ط،الجنَازَةَ حَتَّى ُيصَلَّی عَلَيها فَلَُه قِيرَا

 ه.متفقٌ علي «مِثْلُ الجَبلَيْنِ الَعظِيمَيْنِ » قال: 
 

 از ابو هريره روايت شده که: -929

فرمود: آنکه به جنازهء حاضر شود، تا نماز بر او خوانده اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

ت و کسی که حاضر شود آن را تا اينکه بگور سپرده شود، شود، برای او يک قيراط ثواب اس

 برای او دو قيراط ثواب است. 

 ؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفته شد: دو قيراط چيست يا 

 فرمود: مثل دو کوه بزرگ.
 

اناً من اتَّبعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إيمَ» وعنه أَنَّ رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -931

 کُلُّ  بقِيراطَين األَجرِ مِنَ يَرْجعُ فَإِنَّهُ دَفنِها، من ويَفُْرغَ عَلَيها يُصَلَّی حَتَّى واحْتِسَابا، وَکَانَ مَعَهُ 

 ی.رواه البخار «ومَنْ َصلَّى عَلَيهَا، ثم رَجََع قبل أَن تُدْفَن، فَِإنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط  د،أُحُ  مِثلُ قيرَاط
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضره از ابو هري -931

فرمود: آنکه از روی ايمان و به طلب رضای پروردگار اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

جنازهء مسلمانی را همراهی کند و با او باشد، تا اينکه نماز بر وی خوانده شود، و از گور سپردن 

هر قيراط مثل کوه احد است و وی فارغ گردد، او با دو قيراط )پيمانهء بزرگ( باز می گردد که 

کسی که بر وی نماز خوانده و قبل از اينکه بخاک سپرده شود، باز گردد، همانا همراه يک پيمانه 

 باز می گردد. –اجر  –
 

متفقٌ  «نُهينَا عنِ اتِّبَاعِ الجَنائز، وَلم يُعزَمْ عَليْنَاوعن أُمِّ عطِيَّةَ رضی اللَّه عنها قَالت:  -936

 عليه.
 

 از ام عطيه رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -936

 ما از تعقيب نمودن جنازه منع شديم، ولی سختگيری بر ما نشد.
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ش: قرطبی گفته است: که ظاهر سیاق حدیث ام عطیه این است که نهی، نهی تنزیهی است، نه نهی 
 تحریمی و جمهور اهل علم بدین رأی اند.

احتمال دارد این باشد که چنانچه مردان را بدان  –ُیعزَْم عَلیْنَا  وَلم –محب طبری گفته است: که معنای 
 ترغیب نموده، ما را بدان ترغیب نفرمود.

 یا چنانچه در محرمات نهی شدید می فرمود، در این مورد تشدید نفرمود.

 

باب در استحباب گرد آمدن و زياد شدن مسلمانان بر نماز جنازه و گرداندن  -651

 ه صف يا بيش از آنصفهای شان به س
 

ما مِنْ ميِّتٍ  عَنْ عائشةَ رضی اللَّهُ عنها قَالت:قال رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: -932

 م.رواه مسل «يُصلِّی عليهِ أُمَّةٌ مِنَ الُمسْلِمِينَ يبلُُغونَ متَة کُلُُّهم يشَْفعُونَ له ِإال شُفُِّعوا فيه 
 

 روايت شده که: عنها اهلل یعائشه رضاز  -932

فرمود: هيچ مرده ای نيست که بر وی گروهی از  اهلل عليه وسلم  یرسول اهلل صل

مسلمانان نماز گزارند که تعداد شان به صد می رسد، در حاليکه برای او شفاعت می کنند، مگر 

 اينکه در او شفيع گردانيده می شوند.
 

معْتُ رَسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعن ابنِ عباسٍ رضی اللَّه عنهما قال: سَ -933

مَا مِنْ رَجٍُل مُسْلٍم يَمُوت، فَيقوُم عََلى جَنَازتِِه أَرَْبعونَ رَُجال ال ُيشرکُونَ باللَّه شَيتاً إِالَّ » يَقُول: 

 م.رواه مسل «شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فيهِ 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -933

شنيدم که می فرمود: هيچ مرد مسلمانی نيست که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلز ا

چهل مرد بر جنازه اش ايستاده شوند، که به خدا چيزی را شريک نمی آورند، مگر اينکه خداوند 

 آنها را در وی شفيع می گرداند.
 

بَْيرَةَ رضی اللَّه عنه إِذا صلَّى کانَ مالکُ بنُ هُوعن مَرْثَدِ بن عبدِ اللَّه اليَزَنِیِّ قال:  -934

لَيِْه عَلى الجنَاَزة، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَليها، جزََّأهُْم عَلَيْهَا َثالثََة أَْجزَاءٍ ثم قال: قالَ رَسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَ

 ن.ذی وقال: حديث حسوالترم د،. رواه أبو داو «مَنْ صَلَّى عليِه ثَالثَةُ صُُفوف، فَقَدْ أَوَْجبَ »  وسَلَّم:
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 از مرثد بن عبد اهلل يزنی روايت شده که گفت: -934

بر جنازه ای نماز می گزارد و عده ای کمی از مردم  اهلل عنه یرضچون مالک بن هبيره 

رسول اهلل بدان حاضر می شدند، مردم را به سه بخش قسمت می نمود و سپس می گفت: 

صف بر او نماز گزارد به تحقيق واجب نموده است فرمود: کسی که سه اهلل عليه وسلم  یصل

 )يعنی بهشت بر وی واجب شده است(.

 

 باب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده می شود -657
 

ُيصَلِّی  ُثمَّ يُکَبِّرُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ ب،يَتَعوَّذُ بَْعدَ األُولَى ، ُثمَّ يَْقرَُأ فَاتِحَةَ الکِتَا ت،يُکَبِّرُ أرْبَعَ تَکبِيرَا

وَاألفَْضلُ أنْ  د.وََعلَى آلِ مُحَمَّ  د،اللَّهُمَّ َصلِّ عَلَى مُحَمَّ ل:، فيقو -صلى اهلل عليه وسلم  -عَلَى النَّبیِّ 

مِنَ َوالَ يَقُوُل مَا يَفْعَلُه کَثيٌر  د.إنََّک حَمِيٌد مَجِي -إِلَى َقوْله  -َکمَا صَلَّيَت عَلَى إبرَاهِيَم  ه:يُتَمِّمَهُ بقول

[ اآلية ، فَإنَّهُ اَل َتصحُّ  51 ب:} إنَّ اهللَ وََمالئِکَته يُصَلُّوَن عَلَى النَّبیِّ { ] األحزا م:العَوامِّ مِنْ قراءتِهِ

 .صَالَُتهُ إِذَا اقْتََصرَ َعلَيْهِ

ألحاديث إنْ شَاءَ اهللُ تَعَالَى ، ثُمَّ يُکَبِّرُ الثَّالِثَةَ ، وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُْسلِمِينَ بِمَا سَنَذکُرُهُ مِنَ ا

 وَاغْفِْر لَنَا وَلَهُ (( .  ه،َوالَ تَفْتِنَّا بَعدَ ه،)) اللَّهُمَّ اَل تَْحرِمْنَا أجْرَ ه:وَمِنْ أحْسَنِ و.ثُمَّ يُکَبِّرُ الرَّابَِعةَ وَيَدْعُ

 لحديث ابن أَبی أَوْفى س،أکَْثرُ النَّا وَالمُخْتَارُ أنه ُيطَوِّلُ الدُّعاء فی الرَّاِبعَة خالَف مَا يَعْتَادُهُ

 الذی سَنَْذکُرُُه إْن شَاء اهلُل َتعَالَى.

 ا:وَأمَّا األَدْعِيَةُ المَأثُورَُة بَْعدَ التَّکبِيرَةِ الثالثة ، فمنه
 

چهار تکبير گفته شود، بعد از تکبير اول، اعوذ باهلل و بعد الحمد هلل را می خواند، باز 

اللَّهُمَّ َصلِّ درود می خواند و می گويد:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل، سپس بر تکبير دوم می شود

} إنَّ اهلَل وَمَالئِکَته ُيَصلُّوَن ... تمام کند و چنانچه اکثر عوام می کنند که می خوانند،  عَلَى مَُحمَّدٍ

ند، درود گفتن او صحيح زيرا اگر بر اين اکتفا ک –نکند  – [ اآلية 51 ب:عَلَى النَّبیِّ { ] األحزا

نمی شود. سپس تکبير سوم گفته شده و به حق مرده و مسلمانها دعا کند، به آنچه ان شاء اهلل 

 در ضمن احاديثی ذکر خواهيم نمود. 

اللَّهُمَّ اَل سپس تکبير چهارم گفته شود و دعا می کند و از نيکوترين آن اين است: 

. و بهتر آنست که بر خالف عادت اکثر مردم دعا را در وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ه،َبعدَوَالَ تَفْتِنَّا  ه،تَحْرِمْنَا أجْرَ 



 557 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 چهارم دراز و طوالنی سازد، بدليل حديث ابن ابی که آن را ان شاء اهلل ذکر خواهيم نمود.

 اما دعاهای مأثوره بعد از تکبير سوم بعضی از آن بقرار ذيل است. 

که شافعی مذهب بوده و در مذهب حنفی بعد از تکبیر اول این مطابق مذهب مؤلف است  توضیح:
و بعد از تکبیر سوم بحق  اهلل علیه وسلم یپیامبر صلسبحانک اللهم خوانده می شود و بعد از تکبیر دو درورد بر 

 مرده و مسلمانان دعا می شود، بعد از تکبیر چهارم سالم داده می شود. )مترجم(
 

صلَّى رسول اللَّه صَّلى اهللُ بن مالٍک رضی اللَّه عنه قال:  عن أبی عبدِ الرحمنِ عوفِ -935

اللَّهُمَّ اغْفِْر لَه، وارْحمْه، وعافِه، واعْفُ » عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى جَنَاَزة، فَحَفِْظتُ مِْن دُعائِِه َوهُو يَقُول: 

ونَقِّه مَن الخَـطَايَا، کما نَقَّيَْت الثَّوب  د،والْبرَ  عنْه، وَأَکرِمْ نزَُله، وَوسِّعْ مُدْخَلَُه واغْسِْلهُ بِالماءِ والثَّلْجِ

وَأَْبدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَاِره، وَأَهْالً خَيّراً منْ أْهلِهِ، وَزوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه  س،األبْيَضَ منَ الدَّنَ

رواه  ت.حَتَّى تَمَنَّيْتُ َأنْ أَکُونَ أنَا ذلَک المَيِّ «وَمِنْ عَذَابِ النَّار  ر،الجنَّة، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْ

 م.مسل
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو عبد الرحمن عوف بن مالک  -935

بر جنازهء نماز گزاردند و من از دعای شان حفظ کردم در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بار خدايا او را بيامرز و عفوش کن و از او  ْرحمْه...: اللَّهُمَّ اغْفِرْ َله، واحاليکه ايشان می فرمود

درگذر و منزلگاه او را نيکو ساز و مدخلش )قبرش( را فراخ کن و او را به آب و برف و يخ بشوی 

و چنانچه جامهء سفيد را از چرک پاک کردی، او را از معاصی پاک کن و به او خانواده ای بهتر 

سرش عنايت فرما. و او را به بهشت داخل کن و از عذاب از خانواده اش و همسری بهتر از هم

 قبر و عذاب دوزخ پناهش ده.
 

وعن أبی هُريرة وأبی قَتَادَة، وأبی إبْرَاهيمَ األشْهَلیَّ عنْ أبيه، وأبوه صَحَابیٌّ  -931

اللَّهم اغفر ِلحَيِّنَا » قال: ف جَنَازَة َعلى صلَّى أنَّه وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى النبیِّ عَنِ  عنهم، اللَّه رضی    

اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على اإلسْالم،  ا.وَميِّتِنا، وَصَغيرنا وَکَبيرِنَا، وذََکرِنَا وَأُنْثَانَا، وشَاهِِدنا وَغائِبنَ

رواه الترمذی من  «ال تَفْتِنَّا بَْعدَهُ وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى اإليمان، اللَُّهمَّ ال تَحْرِمْنا أَجْرَه، وَ

ورواه أبو داود من رواية أبی هريرة وأبی قَتَادَةَ . قال الحاکم:حديث  ی،رواية أبی ُهرَْيرَة واألشهَل

أَصحُّ رواياِت هذا  ی:أبی هريرة صَحيٌح على َشرِْط البُخاریِّ ومُْسلِم، قال الترْمِذی قال البخار

 ک.وَأَصَحُّ شیء فی هذا الباب حديث عوِْف بن مال ی:قال البخار ی.لالحديث روايةُ اأَلشْهَ
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ابو هريره و ابو قتاده و ابو ابراهيم اشهلی از پدرش که صحابی بوده رضی اهلل  -931

 روايت نموده اند که: اهلل عليه وسلم یپيامبر صلعنهم از 

اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا  بر جنازه ای نماز خوانده و فرمود: اهلل عليه وسلم یصلآنحضرت 

زنده و مرده و کوچک و بزرگ و مرد و زن وحاضر و غائب مان بيامرز، الهی  وَميِّتِنا... بار خدايا بر

آنکه را که از ما زنده کردی بر اسالم زنده کن و آن را که از ما ميراندی بر ايمان بميران، بار 

 به فتنه مينداز. خدايا از مزدش ما را محروم مکن و بعد از او ما را
 

وعن أبی هُرْيَرَة رَِضی اللَُّه عَنْهُ قال: سمعُت رَسُول اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يقول:  -937

 رواه أبوداود. «إذ صَلَّيْتُم عَلى المَيِّت، فأَخْلِصُوا لهُ الدُّعاءَ » 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -937

شنيدم که می فرمود: چون بر جنازه ای نماز گزارديد  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهللاز 

 از روی اخالص به حق او دعا نمائيد.
 

اللَّهُمَّ أَنْت ربُّهَا، »  وعَنْهُ عَنِ النَّبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی الصَّالةِ َعلى الجَنَاَزة : -938

هَا لسسالم، وَأَْنتَ قََبضَْت رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلمُ ِبسِرِّها وَعاَلنيتِها، جتْنَاکَ وَأَنْتَ خَلَقْتَها، وأَنَْت هَديْتَ

 . رواه أبو داود.«شُفعاءَ لَهُ فاغفِرْ لهُ
 

در نماز جنازه روايت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -938

بار خدايا تو پروردگار اويی و تو به اسالم هدايتش نموده و  اللَُّهمَّ أَنْت ربُّهَا...است که فرمود: 

روحش را قبض کرده ای و تو به پيدا و نهانش داناتری، حضورت آمده برای او شفاعت می 

 کنيم، پس برايش آمرزش کن.
 

وسَلَّم  صَلَّى بِنَا رسوُل اللَِّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وعن واثِلة بِن األسقعِ رضَی اللَّه عنه قال:  -939

 فَقِهِ بجوارک، وحَلَّ ذِمَّتِکَ فی اللَّهُمَّ إنَّ ُفالنَ ابْنَ فُالن» عَلى رجٍُل مِنَ المُسِْلمين، فسمعته يقول: 

حيمُ اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارَْحمْه، إنکَ َأنَْت الغَفُور الرَّ  د،والَحمْ  الوَفاءِ أَْهلُ وَأَنْتَ  النَّارِ، وَعَذَابَ  القَبْر، فِتْنَةَ

 د.رواه أبو داو «َ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز واثله بن اسقع  -939
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بر مردی از مسلمانها ما را نماز داد و شنيدم که می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فرمود: بار خدايا فالنی فرزند فالن در ذمهء عهد و امان تست، او را از فتنهء قبر و عذاب دوزخ 

اهل وفا و سپاسی! بار خدايا او را بيامرز و مورد رحمتش قرار ده و تو خود آمرزنده و  نگهدار، تو

 مهربانی.
 

وعن عبد اللَّه بنِ أبی أوْفى رضی اللَّه عنهما أَنَّهُ کبَّر على جَنَازَةِ ابْنٍَة لَُه أَرْبََع  -941

کَاَن رُسولُ اللَِّه ُثمَّ قال:  و،کْبيرتيْن َيسْتَغِفرُ لهَا وََيدْعُتَکْبِيرات، فَقَامَ َبعَْد الرَّابِعَِة کَقَدِْر مَا بَيْنَ التَّ

کَبََّر أَرْبعًا فمکث َساعةً حتَّى ظَنَنْتُ َأنَُّه سيُکَبُِّر » صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َيصْنَعُ هکذَا وفی رواية : 

فقال: إنِّی ال أزيُدکُْم عَلى مَا  ا؟مَا هذ ه:ف قُلْنا لَ خَمْسا، ُثمَّ سلَّمَ عْن يمِينهِ وَعَنْ شِمالِه، فَلَمَّا اْنصَرَ

رواه  م.هکذا صَنعَ رسولُ اللَِّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ و:رَأَيْتُ رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم َيصْنَع، أ

 ح.الحاکم وقال: حديث صحي
 

 شده که:روايت  اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن ابی اوفی  -941

او بر جنازهء دخترش چهار تکبير گفت و بعد از تکبير چهارم به اندازهء دو تکبير ايستاده 

اينگونه می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو برای وی دعا نموده و آمرزش طلبيد. سپس گفت: 

 نمود. 

دم که و در روايتی آمده که چهار تکبير گفت و باز لحظهء درنگ نمود، تا اينکه گمان کر

او تکبير پنجم خواهد گفت. سپس به طرف راست و چپ خويش سالم داد. چون نماز را تمام 

 کرد به وی گفتيم، اين چيست؟ 

را ديدم که انجام می دهد، چيزی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی گفت: من بر آنچه 

 کرد. اينگونه عمل اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبرای شما نيفزودم، يا گفت: 

 

 باب در شتافتن در بردن جنازه -658
 

أَسْرِعُوا » عن أبی هُرَْيرََة رضِیَ اللَّهُ عنه عَن النَّبیِّ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال:  -946

 «رِقَابِکُمْ بِالجَنَازَة، فَإنْ َتکُ صَاِلحَة، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إلَيْه، وَإنْ تَک ِسوَى ذِلک، فَشَرٌّ َتَضعُوَنهُ عَنْ 

 ه.متفقٌ علي

 «.فََخيْرٌ تُقَدُِّمونَهَا عَلَيْه » وفی روايةٍ لُمسِْلم:
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -946

فرمود: در بردن جنازه شتاب کنيد، زيرا اگر نيکوکار باشد،  سلم اهلل عليه و یپيامبر صل

جز اين باشد، پس شريست که از گردن  پس خيريست که او را بسوی آن پيش می کنيد و اگر

 های تان می نهيد.

 و در روايت مسلم آمده که: پس آن خيريست که بر آن عرضه اش می کنيد.
 

 کَانَ النَّبیُّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: ل.وعن أبی سعيدٍ الخُدْرِیِّ رضی اللَّه عنه قَا -942

ملَهَا الرِّجَالُ عَلى أَعنَاقِهِم، فَإنْ کَانتْ َصالحة، قالت:قَدِّمُونی، َوإنْ إذا وُضِعَتِ الجِنَازَة، فَاحْتَ» 

يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، يَْسمَعُ َصوْتَهَا کُلُّ شَیٍْء إالَّ اإلنسان،  ا:کَانَْت غَيَْر صَالِحَة، قَالَتْ ألهْلِهَ

 ی.ررواه البخا «وَلَوْ سَمِعَ اإلنْسَان، لََصِعقَ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -942

می فرمود: چون جنازه گذاشته شود و مردان آن را بر گردن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

های خود بردارند. اگر صالح باشد، می گويد، پيشم بريد، پيشم بريد، و اگر غير صالح باشد، به 

ا به کجا می بريد؟ هر چيز صدای آن را بجز انسان می شنود اهلش می گويد. وای بر آن باد او ر

 و اگر انسان آن را بشنود، بيهوش می گردد.
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باب شتافتن به ادای دين مرده و اقدام نمودن به تجهيز او، مگر اينکه ناگهانی  -659

 بميرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت گردد
 

نَفْسُ الُمؤْمِنِ » صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قال:  عن أَبی هريرة رضی اللَّه عنه، عن النبی -943

 ن.. رواه الترمذی وقال: حديث حس«مُعَلَّقَةٌ بَِديْنِهِ حَتَّى يُقَْضی عَنْهُ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -943

فرمود: مؤمن به قرض خود معلق است، تا اينکه از عوض وی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 رداخته شود.پ
 

وعن حُصَيْنِ بن وحْوَحٍ رضی اللَّهُ عنه أَنْ طَلَْحةَ بنَ الْبُرَاءِ بن عازب رِضی اللَّه  -944

إنّی ال ُأرَى طَلْحةَ إالَّ قدْ حََدَث فِيهِ فَأتَاُه النَّبیُّ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يَُعودُهُ فَقَال:  ض،عنْهما مَرِ

 رواه . «وَعَجِّلُوا ِبه، فَإنَّهُ ال يَنْبَغِی لجِيفَةِ مُسِْلٍم أْن تُحْبََس بَيْنَ ظَْهرَانَْی أَهِْلهِ  المَوُْت فَآِذنُونی بِهِ 

 د.داو أبو
 

 از حصين بن وحوح رضی اهلل عنه روايت شده که: -944

به  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمريض شد و  اهلل عنه یرضطلحه بن براء بن عازب 

فرمود: در طلحه جز مرگ چيزی را نمی بينم، پس مرا از حال او خبر دهيد و عيادت وی آمده و 

 در مورد او بشتابيد، زيرا سزاوار نيست که نعش مسلمان در ميان خانواده اش زندانی بماند.

 

 باب در مورد موعظه و سخنرانی بر سر گور -611
 

بَقِيع الْغَرْقَد فََأَتانَا رَسُولُ اللَّه صَلّى  کُنَّا فی جَنازَةٍ فیعن علیٍّ رَضَِی اللَّهُ عنه قال:  -945

: ما وقعدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِْخصََرةٌ فَنَکَسَ وَجَعَلَ يَْنکُتُ بِمِْخَصرِته، ثم قال د،اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فقَعَ

يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَالَ نَتَّکِلُ  ا:فقالو «جنَّة مِنکُمْ مِنْ أَحَدٍ إالَّ وَقَدْ کُتِبَ مقْعَُدهُ مِنَ النَّارِ ومَقْعَدُهُ مِنَ ال

 ه.وذکَر تمامَ الحديث، متفقٌ علي «اعْمَلُوا، فَکُلٌّ مَُيسٌَّر لِمَا خُلَِق لَهُ » فقال:  ا؟على کتابنَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرض یعلاز  -945
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آمده و نشسته  ليه وسلماهلل ع یرسول اهلل صلما در جنازهء در بقيع غرقد بوديم، سپس 

و ما به اطرافشان نشستيم و در دست شان عصايی بود، پس سر شانرا به زير انداخته و با 

عصايی که سرش کج بود بزمين زده و فرمود که هيچکدام از شما نيست، مگر اينکه از جايش 

 از جهنم و بهشت نوشته شده است. 

اعتماد  "درلوح المحفوظ"بر نوشتهء مان آيا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 نکنيم؟

فرمود: عمل کنيد، زيرا برای هر کس آنچه که برای آن آفريده شده آماده گشته و تمام 

 حديث را ذکر نمود.

 

باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر وی و  -616

 آمرزش خواستن و قرائت خواندن
 

 عنه اللَّه رضی عَفَّانَ بن عُثْمَانُ لَيْلى أبو: وقيل اللَّه، عبد أبو: وقيل بی عَمْرو عن أ -941

استغفِرُوا ألخِيکُم »کانَ النَّبیُّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا فرَغَ من دفن المَيِّتِ وقَفَ عَليه، وقال: : قال

 د.أبو داو . رواه «وسَلُوا لَهُ التَّثبيتَ فإنَّهُ اآلن ُيسأَلُ 
 

 یرضاز ابو عمرو و گفته شده ابو عبد اهلل و گفته شده ابو ليلی عثمان بن عفان  -941

 روايت شده که گفت: اهلل عنه

از دفن مردهء فراغت می يافت، بر قبرش ايستاده و می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

کلمهء توحيد( را بخواهيد،  فرمود: برای برادر خويش آمرزش طلبيد و برای او ثابت ماندن )بر

 زيرا او اآلن مورد بازپرسی قرار می گيرد.
 

فأقيموا حَوْل قَبرِی قَدْرَ ما  ی،إذا دفنتمُونوعن عمرو بن العاص رضی اللَّه عنه قال:  -947

وقد  م.رواه مسل ی.ويُقَسَّمُ لْحمُها حَتى أَسْتَأنِسَ بِکم، وأَعْلم ماذا أُرَاجِعُ ِبهِ ُرسُلَ ربِّ  ر،تُنحَرُ َجزُو

 ه.سبق بطول
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عمرو بن العاص  -947



 563 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

چون مرا دفن کرديد، به اطراف قبرم به اندازهء که شترهايی ذبح شده و گوشتش 

تقسيم می شود، بايستيد تا با شما انس گرفته و بدانم که با فرستاده های پروردگارم به چه 

 نحوی روبرو می شوم.

 

 باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا برايش -612
 

و قال تعالی: } وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ َربَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 

  61الحشر:  بِالْإِيمَانِ{
 

ار آمدند و ميگويند: خداوند می فرمايد: و نيز آنان راست که پس از مهاجران و انص

 61پروردگارا ما و برادران ما را که بر ما پيشی گرفتند به ايمان آوردن، بيامرز. حشر: 
 

وعَنْ عائِشََة َرضیَ اللَُّه عَنْهَا أَنَّ رَُجالً قال للنَّبیِّ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم إنَّ أُمِّی  -948

. «نَعَمْ » قال:  ا؟ت، َتصَدََّقت، فََهل لهَا من أَجْرٌ إن تَصدَّقْتُ عَنْهَافتُلتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لو تَکَلَّمَ 

 ه.متفقٌ علي
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -948

گفت: که مادرم وفات يافت و گمان می کنم که اگر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی به 

 آيا برای او ثوابی می رسد؟  حرف می زد صدقه می داد، پس اگر عوض او صدقه دهم

 فرمود: بلی!
 

إذا مَاتَ » وعن أبی هَُريَْرَة رَضیَ اللَّه عَنْهُ أنَّ رسُول اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال:  -949

رواه  «دعُو له صَدَقةٍ جاريَة، أوْ عِلم يُنْتَفَعُ ِبه، َأوْ وَلَدٍ صَالحٍ يَ ث:اإلنسَاُن انقطَعَ عمَلُهُ إالَّ مِنْ ثَال

 م.مسل
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -949

فرمود: چون انسان بميرد، عمل او قطع می شود، جز در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سه چيز:

 صدقهء که جاری باشد.
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 يا عملی که از آن سود برند.

 يا فرزند صالحی که برای او دعا کند.

 

 از مردهباب ستايش مردم  -613
 

مرُّوا بجَنَازَة، فََأثنَوا عَلَيْهَا خَيرًا فقال النبیُّ صَّلى اهلُل عن أَنٍس رضی اللَّه عنه قال:  -951

» ، ثم مرُّوا بِأُخْرَى ، فََأثنَوْا عليها َشرّا، فَقَال النَِِّبیُّ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: «وَجَبَتْ »  عَلَيْهِ وسَلَّم:

هذا أَثنَيتُْم علَيْهِ خَيرا، فََوجبْت » قَال:  ت؟ما وجبَ ه:ل عُمرُ ابنُ الخَطَّاب َرضَِی اللَّه عَنْفَقَا «وَجبَتْ 

 . متفقٌ عليه.«لَهُ الجنَّةُ، وهذا أَثنَيتُم عليه شرّاً، َفوَجبتْ لَُه النًَِّارُ، أنتُم شَُهداءُ اللَّهِ فی األرضِ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -951

فرمود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنان بر جنازه ای گذشته و بر او ثنای نيک گفتند. آ

 اهلل عليه وسلم یپيامبر صلواجب شد! باز بر جنازه ای ديگری گذشته و او را به بدی ياد کردند، 

 فرمود: واجب شد!

 گفت: چه واجب شد؟ اهلل عنه یرضعمر بن الخطاب 

ستوديد، بر او بهشت واجب شد و ديگری را که به بدی فرمود: شخصی را که به نيکوئی 

 ياد کرديد، بر او دوزخ واجب شد، شما شاهدان خدا در زمين می باشيد.
 

قَدِمُْت المدِينَة، َفجَلَْستُ إلى عُْمرَ بن الخَطَّاِب رضی اللَّه عنْهُ وعن أبی األسود قال:  -956

وجبت، ثم مُرَّ بأُخْرى ، فَأثنِىَ على  ر:خَيْراً فقال عُمَفَمرَّتْ بِهِمْ جنَازة، فأُثنىَ على صَاحِبها 

قَاَل  ت:وجب ر:وجبَت، ثم ُمرَّ بِالثَّالِثَة، فَأُثنَِی على صاحبها شَرًّا، فَقَال ُعم ر:صَاحِبِها خَيرا، فَقَالَ عُم

» لّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم:قال: قُلُت کما قال النَّبیُّ صَ  ن؟فَقُلت:وما وجبَت يا أميرَ المؤمني د:أَبُو األسْو

 ن؟واثنا ا:فقلن «وَثالَثةٌ » قال:  ة؟وثَالثَ ا:فَقُلنَ «أَدخَلَُه اللَّه الجنَّةَ  ر،أَيُّمَا مُسِلم شَهِدَ لهُ َأربعةٌ بِخَي

 ی.رواه البخار د.ُثمَّ لم َنسأَ لْهُ عَن الواحِ «واثنانِ » قال: 
 

 شده که گفت: روايت اهلل عنه یرضاز ابو االسود  -956
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نشستيم. جنازهء از کنار شان  اهلل عنه یعمر رضبه مدينه وارد شده و در خدمت حضرت 

گفت: واجب شد! باز جنازهء ديگری  اهلل عنه یعمر رضگذشته و از صاحبش به نيکوئی ياد شد. 

 گفت: واجب شد!  اهلل عنه یعمر رضاز کنار شان گذشت و از صاحبش به بدی ياد شد، 

 ود گفت: سپس گفتيم: يا اميرالمؤمنين چه واجب شد؟ابو االس

گفته بود، گفتم. هر مسلمانی که چهار نفر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفت: چنانچه 

 برايش شهادت به خير و نيکی دهند، خداوند او را به بهشت داخل می کند. 

 پس گفتيم: و سه نفر؟

 فرمود: سه نفر.

 باز گفتيم: و دو نفر؟

 دو نفر. سپس از يک نفر از وی نپرسيديم.فرمود: و 

 

 

 باب فضيلت آنکه کودکان خردسالی از او می ميرد -614
 

مَا مِنْ مُسلِمٍ » عن أنس رضی اللَّه عَنْه قال: قَال رَسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: -952

 ه.. متفقُ علي «ةَ بَِفضْل رْحمَتِهِ إيَّاُهمْ يَمُوُت له ثالثٌَة لم يَبُلغُوا الحِنْثَ إال أدخلَهُ اللَّه الجنَّ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -952

فرمود: هيچ مسلمانی نيست که از او سه فرزند بميرد که  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 بالغ نشده باشند، مگر اينکه خداوند به فضل و رحمتش بر آنها او را به بهشت داخل می کند.
 

ال » وعن أَبی هُرَْيَرةَ رِضیَ اللَّهُ عنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: -953

 ه.متفقٌ علي «يَمُوُت ألِحٍَد مِنَ المُسِْلِمينَ ثَالثةٌ مِنَ الوَلَِد ال تَمسُّهُ النَّارُ إِالَّ تَِحلَّةَ القََسم 
 

 ايت است که:رو اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -953

فرمود: هرگاه سه فرزند از يک مسلمان بميرد، جهنم او  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 را لمس نمی کند، مگر در عوض حالل شدن از قسم.
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و ورود گذشتن بر  ٥8مریم:  چ  ڱک  ک  گ   گ  چ ٹ ٹ فرمودهء خداوند است که "تحلة القسم"ش: 
 .وند ما را از افتادن در جهنم حفظ فرمایدپلیست که بر روی جهنم قرار دارد. خدا

 

جَاءَتِ امرأٌَة إِلى َرسُولِ اللَّهِ صَلّى اهلُل وعن أَبی سعيدٍ الخُدْرِیِّ رَضَِی اللَّهُ عَنُْه قَال:  -954

نَأْتيکَ فيهِ  عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالت:يا َرسُولَ اللَّهِ َذهَبَ الرِّجاُل بحَديِثک، فاجْعَلْ لَنَا ِمنْ نَفْسِکَ َيوْماً

فَاجْتَمَعْن، فََأتَاهُنَّ النبی صَّلى اهللُ َعلَيْهِ  «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ َکذَا وَکَذَا » تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَکَ اللَّه، قَال: 

نَ الوَلَدِ ِإالَّ کانُوا لهَا ما مِْنکُنَّ مِن امْرََأٍة تُقَدُِّم َثالثًة م» وسَلَّم َفعَلَّمَهنَّ مِمَّا علَّمهُ اللَّه، ثُمَّ قَال: 

متفقٌ  «وَاثْنَيْن »  فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ن؟فَقالتِ امْرََأةٌ : وَاثني «حِجَاباً منَ النَّار 

 ه.علي
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -954

اهلل عليه  یرسول اهلل صلآمده و گفت: يا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلزنی به حضور 

مردان احاديث و سخن های شما را بردند، روزی برای ما تعيين نما که در آن خدمت شما  وسلم

 بيائيم تا ما را از آنچه که خداوند برايت آموخته تعليم دهی. 

 فرمود: روز فالن و فالن جمع شويد.

ده و آنان را از آنچه که خداوند به وی نزد آنها آم اهلل عليه وسلم یپيامبر صلسپس 

آموخته بود، تعليم داده و باز فرمود: کدام از شما که سه فرزند را پيش فرستد، برای او حجابی 

 از دوزخ اند. 

 زنی گفت: و دو فرزند چطور؟

 فرمود: و دو فرزند.

 

 

 

 

کت آنان باب گريستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران و جايگاه هال -615

 و اظهار نياز بدرگاه خداوند مهربان جل جالله و بيم دادن از غفلت از آن
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عَن ابْنِ عُمَر َرضِیَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رُسولَ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ ألصْحَابِِه  -955

هَُؤالءِ المُعَذَّبِينَ إِالَّ أَنْ تَکُوُنوا بَاکِين، فَإِنْ لمْ ال تَدُْخلُوا عَلى »  د:دِيَارَ ثمُو ر:يَعْنی لمَّا وَصلُوا الحِجْ 

 ه.متفقٌ علي «تَکُوُنوا باکِين، فاَل َتدْخُلُوا عَلَيْهِم، ال يُصِيبُُکمْ مَا َأصَابَهُمْ 

وا َمسَاکَِن ال تَدُْخلُ» وفی رواية قال: لمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَِّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم بِالِحجْرِ قال: 

ُثمَّ قَنَّع رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ  «الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنُْفسَهُمْ َأنْ يُصِيبُکمْ مَا أَصَابَهُمْ ِإالَّ أَنْ تَکُوُنوا بَاکِينَ 

 ی.عَلَيْهِ وسَلَّم، رَأْسَهُ وَأَْسَرعَ السَّيْرَ حَتى أَجَازَ الوَاد
 

 است که:ايت اهلل عنهما رو یاز ابن عمر رض -955

برای اصحاب خويش فرمود: يعنی چون به حجر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

سرزمين ثمود رسيدند، بر اين عذاب شده ها داخل نشويد، جز اينکه گريان باشيد. اگر گريان 

 نباشيد بر آنها داخل نشويد، تا آنچه به آنها رسيده به شما نرسد.

از کنار حجر گذشت، فرمود:  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهللو در روايتی آمده که چون 

داخل نشويد به سکونت گاههای کسانی که بر خويشتن ظلم و ستم روا داشتند، از بيم آنکه 

اهلل  یرسول اهلل صلمبادا آنچه به آنها رسيده، به شما برسد، مگر اينکه گريان باشيد. سپس 

 ا از وادی گذشت.سرش را پوشيده و بسرعت حرکت نمود، ت عليه وسلم
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 کتاب آداب سفر

 باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه -611
 

عن کعبِ بن مالک، رَضیَ اللَّهُ عنه، َأنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم َخرَجَ فی َغزْوَِة  -951

 ه.علي متفقٌ س.َوَکانَ يُحِبُّ أَْن يَْخرُجَ يَوَْم الخَمِي س،تَبُوکَ َيوْمَ الخَمِي

لقلَّما کاَن رسولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َيخْرُُج إِالَّ فی َيوم »  ن:وفی رواية فی الصحيحي

 « .الخَمِيسِ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز کعب بن مالک  -951

در غزوهء تبوک روز پنجشنبه بيرون آمد و دوست داشت که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 وز پنجشنبه بيرون شود. در ر

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر روايتی در صحيحين آمده که: کم اتفاق می افتاد که 

 جز در روز پنجشنبه بيرون شوند )برای سفر(.
 

وعن صخِْر بنِ وَدَاعَةَ الغامِدِیِّ الصَّحابیِّ رضی اللَّه عنْه، أَنَّ رسُول اللَِّه صَّلى اهللُ  -957

وکَان إِذا بعَث َسِريَّةً أَْو جيشاً بعَثَهُم مِْن أَوَّلِ  «اللَُّهمَّ بَارِکْ ألُمَّتی فی بُُکوِرها » وسَلَّم قَال: عَلَيْهِ 

رواه أبو داود  ه.فَأَْثرى وکَثُرَ مالُ ر،النَّهَارِ وَکان صخٌْر تَاِجرا، وَکَاَن يَبْعثُ تِجارتهُ أَوَّلَ النَّها

 ن.والترمذیُّ وقال: حديثٌ حس
 

 یرسول اهلل صلروايت شده که  اهلل عنه یرضاز صخر بن وداعهء غامدی صحابی  -957

بار خدايا به صبحگاهان امتم برکت ده « اللَّهُمَّ بَارِکْ ألُمَّتی فی بُکُورِها » فرمود:  اهلل عليه وسلم

و تجارت  و چون سريه يا لشکری را می فرستاد، آنها را در اول روز می فرستاد. صخر تاجر بود

 خود را در اول روز می فرستاد، از اينرو ثروتمند شده و مالش افزون گشت.

 

 

 

باب مستحب بودن جستجوی همراه در سفر و امير ساختن يکی از خودشان که  -617
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 از او فرمان برند
 

َلوْ َأنَّ » هِ وسَلَّم:عَن ابْنِ عَُمرَ رضِیَ اللَّه عَنْهُما قَال: قَالَ رسُوُل اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْ -958

 ی.رواه البخار «النَّاسَ يَعْلَمُوَن مِنَ الوْحدةِ ما أَعَلمُ ما سَارَ رَاِکبٌ بِلَْيلٍ وحْدَهُ 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: -958

فرمود: اگر مردم در مورد تنهائی آنچه که من می دانم،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 يچ سواره ای در شب تنها نخواهد رفت.بدانند، ه
 

وعن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيه، عن َجدِّهِ َرضَِی اللَُّه عَنُْه قَال: قال رَسُوُل اللَِّه صَّلى  -959

 ی،والترمذ د،. رواه أبو داو«الرَّاِکبُ شَيطَان، والرَّاکِبان شَيطَانان، والثَّالَثةُ َرکٌب » اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

 حديثٌ حسن. ی:النسائی بأَسانيد صحيحة، وقال الترمذو
 

 از عمرو بن شعيب، از پدرش از جدش رضی اهلل عنه روايت شده که: -959

فرمود: يک سوار شيطان است و دو سواره دو شيطان اند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و سه نفر جماعت بشمار می روند.

 احتمال گزند و خطر در آن زیاد است. ش: سفر تنهائی در شب ممنوع است، چون

سفر تنهائی یکنفر یا دو نفر از آن جهت ممنوع است که احتمال ضرر در این صورت ها زیاد است. و اینکه 
یک سوار و دو سوار شیطان نامیده شود، مثل شیطان در جایهای خالی تنها می باشد. یا اینکه تنهائی و تفرد در 

که سه نفر رکب نامیده شده برای آنست که با هم معاونت کرده و می توانند با سفر از کار شیطان است و این
 همکاری و همیاری همدیگر به مبارزه با خطرات سفر برخیزند.

 

قَال رسولُ اللَِّه صَّلى اهلُل  :قَاال عَنْهُمَا تعالى اللَّهُ  رضیَ ُهريرةَ  وأَبی سعيدٍ  أَبی وعن -911

 ن.حديث حسن، رواه أبو داود بإسنادٍ حس «َثالثَةٌ فی سفٍَر فليُؤَمِّرُوا أَحدهم إِذا َخرَج عَلَيْهِ وسَلَّم:
 

 از ابو سعيد و ابو هريره رضی اهلل عنهما روايت شده که: -911

فرمود: هرگاه سه نفر در سفری برآيند، بايد يکنفر را بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خود امير سازند.

 اب است، ماوردی در حاوی گفته است: که این امر برای وجوب است.ش: این امر برای استحب
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خَيرُ »  :قال وسَلَّم عََليْهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عن عَنْهُما اللَّهُ رضِی عبَّاسٍ ابْنِ وعن -916

بَ اثْنَا عشر أَلْفاً منْ ولَن يُغْلَ ف،الصَّحَابةِ أَْربَعَة، وَخَيْرُ السَّرايا أَرَْبعُمِائَة، وخَيرُ الجُيُوش أَرْبعةُ آال

 ن.رواه أبو داود والترمذی وقال: حديث حس «قِلَّة 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -916

فرمود: بهترين رفقا و ياران چهار اند و بهترين سريه ها  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

زار هرگز از کمی به شکست چهارصد است و بهترين لشکرها چهار هزار نفر است و دوازده ه

 مواجه نمی شود.

 

باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذراندن و خواب در سفر  و مستحب بودن  -618

بشب رفتن و رحمت بر چهارپايان و مراعات مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در حقش 

ر توان آن را تقصير ورزد تا حقش را ادا نمايد. روا بودن پشت سر سوار نمودن بر مرکب اگ

 داشته باشد
 

إذا » :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ قال: قال عَنْهُ  اللَّهُ رضِیَ  هُرَْيَرة أَبی عن -912

فَأَسْرُِعوا َعَليْهَا  ب،وإِذا سافَرُْتْم فی الَجدْ ض،سافَرُْتم فی الخِْصِب فَأعْطُوا اإلِِبَل حظَّهَا مِنَ األَرْ 

 «وَمأْوى الهَوامِّ باللَّيِْل  ب،فَِإنَّهَا طرُقُ الدَّوا ق،بادروا بِهَا نِقْيَهَا، وَإذا عرَّسْتُم، فَاجتَنِبُوا الطَّريالسَّيْرَ وَ

 م.رواه مسل
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -912

آن فرمود: چون در زمينی نرم سفر کرديد، به شتر بهرهء  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

را از زمين بدهيد، وچون در زمين سخت سفر کرديد، بسرعت بر آن برويد و بشتابيد که به 

 مقصد خود برسيد، قبل از اينکه مغزش از کار بيفتد )از خستگی راه(.

و چون در شب فرود آمديد، پس از راه بپرهيزيد، زيرا راه مسير چارپايان و جايگاه 

 گزندگان و خزندگان در شب است.
 



 571 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

کانَ رَسولُ اللَِّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم إِذا کانَ : قَال عنهُ اللَّهُ  رضیَ  قَتَادةَ أَبی وعن -913

فََعرَّسَ بلَْيلٍ اضْطَجَعَ َعلى يَمينِهِ، وَإِذا عَرَّس قُبيْلَ الصُّبْحِ نََصبَ ذِرَاعَُه وَوَضَعَ رَأَْسهُ عَلى  ر،فی سفَ

 م.رواه مسل ه.کَفِّ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضو قتاده از اب -913

در شب در سفر می بود، و در شب فرود می آمد، به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

پهلوی راستش می خوابيد و چون کمی قبل از صبح می خوابيد، دستش را بلند نموده و سرش 

 را در کف دستش می گذاشت. )تا خوابشان نبرد(.
 

عَلَيْکُْم » رضی اللَّه عنهُ قَال: قال رسولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: أَنسٍ وعنْ -914

 ل.السَّْيرُ فی اللَّيْ «الدُّلجَة »  ن.رواه أبو داود بإسناد حس «بِالْدُّلْجَة، فَإِنَّ األَْرضَ ُتطْوَى بِاللَّيلِ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -914

فرمود: بر شما باد که در شب برويد، زيرا زمين در شب  عليه وسلماهلل  یرسول اهلل صل

 پيچيده می شود.

 ش: یعنی مسافت در شب زود طی می شود، بدون آنکه شخص احساس خستگی زیاد نماید، بر خالف روز.
 

فَرَُّقوا فی کانَ النَّاسُ إذا َنزَُلوا مَنْزالً تَ: قال عنهُ اللَّه رَضی الخُشَنِی ثَعْلَبةَ أَبی وعنْ -915

إن تََفرُّقَُکمْ فی هَذِِه الشِّعابِ وَاألوْدِية » الشِّعابِ واألَوْدِيةِ . فقالَ رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

رواه أبو داود  فَلَمْ ينْزُلوا بعْدَ ذلک منْزالً إِالَّ انَْضمَّ َبعضُُهمْ إلى بعْضٍ. «إِنَّما ذلکُمْ منَ الشَّيْطَان،

 ن.إسناد حسب
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو ثعلبه  -915

چون مردم در منزلی فرود می آمدند، در راههای کوهی و صحراها پراکنده می شدند. 

فرمود: هر آئينه پراکنده شدن شما د رراههای کوهی و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلپس 

آن به هيچ منزلی فرود نيامدند، جز اينکه بعضی در  بيابان ها کار شيطان است. از اينرو بعد از

 کنار بعضی ديگر جمع می شدند.
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 بابنِ الَمعروفِ  األْنصَاریِّ عَمرو بنِ الرَّبيعِ بن سَْهلِ وَقيلَ  عمرو، بنِ  سَهْلِ  وعَنْ -911

صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم  مرَّ رسول اللَّهِ: قال عنه اللَّه رضیَ الرَِّضوان، بَيْعةِ  أهْل منْ وُهو الحنْظَليَّة،

اتَّقُوا اللَّه فی هذه البهَائمِ المُعْجمةِ فَارْکُبوها صَالِحَة، وکُُلوها » ببعِيرٍ َقدْ لَحَِق ظَْهرُهُ ببطْنِهِ فقال: 

 ح.رواه أبو داود بإسناد صحي «صالحَة 
 

بن از سهل بن عمرو، گفته شده سهل بن ربيع بن عمرو انصاری مشهور به ا -911

 روايت شده که: اهلل عنه یرضحنظليه که وی از اهل بيعة الرضوان است، 

از کنار شتری گذشتند که پشتش بکمرش چسبيده بود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

)يعنی بی اندازه الغر بود( و فرمود: از خداوند در بارهء اين چارپايان بی زبان بترسيد، بشکلی 

 حوی درست آن را بخوريد.درست بر آن سوار شويد و بن
 

أَرْدفنی رسول اللَّه صَّلى رضیَ اللَّه عنهما قال:  ر،جعف بنِ اللَّهِ عبدِ جعفرٍ أبی وعَن -917

وکاَن أَحبَّ مَا  س،اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، ذات َيوْم خَلَْفه، وَأَسرَّ إِلیَّ حدِيثاً ال أُحَدِّث بِِه أحَدًا مِنَ النَّا

حَاِئطَ نَخْل: رواه  ی:يَعْن ل.ل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم لِحاجَتِهِ هَدٌَف أَْو حَائشُ نَخاسْتَتَر ِبهِ رسو

 ا.مسلم هکذا مختصر

حائُش نَْخل: فَدََخلَ حَائطاً ِلرَجٍُل مَن  ه:وزاد فِيهِ البَرْقانیُّ بإِسناد مسلم:هذا بعد قول

رسولَ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم جرْجرَ وذَرَفتْ عَيْنَاه، فأَتَاهُ النبیُّ  فإذا فِيهِ َجمَل، فَلَمَّا رَأى ر،األَنْصا

مَنْ رَبُّ هذا الجَمَل، ِلَمنْ »وَذِفْرَاهُ فَسکَن، فقال:  سنامَهُ  ی:أَ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فََمسَحَ سَرَاتَُه 

أَفَال تَتَّقِی اللَّه فی هذِهِ » فقال:  ه.هذا لی يا رسولَ اللَّ ل: فَجاءَ فَتى مِنَ األَنصَارِ فقا « ل؟هَذا الجَمَ

. ورواه أبو داود کروايةِ «فإنَّهُ َيشْکُو إِلیَّ أَنََّک تُجِيعُُه وَتُدْئُِبُه  ا؟البَهيمَةِ التی َملَّکََک اللَّهُ إياهَ

 ی.البَرْقان
 

 ده که گفت:روايت ش اهلل عنه یرضاز ابو جعفر عبد اهلل بن جعفر  -917

روزی مرا در پشت ستوری پشت سر شان سوار نموده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رسول اهلل بمن سخنی را پنهانی گفتند که به هيچ يک از مردم نمی گويم و بهترين چيزی که 

دوست داشت برای رفع ضرورت خود را به آن بپوشاند، هدف )مراد از آن  اهلل عليه وسلم یصل

رگ و بلند است، مانند کوه و پشتهء ريگی و ساختمان( و باغ خرما بود. مسلم رحمه اهلل چيز بز

 اين حديث را اينگونه کوتاه روايت نموده.
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و برقانی به همين اسناد در آن افزوده که: پس به باغ مرد انصاری درآمده ودر آن شتری 

 یپيامبر صلگ زد و اشک ريخت. را ديد، بان اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلرا ديد و چون شتر 

پيشش آمده پشت و کوهانش و پشت گوشهايش را دست کشيد و او آرام شد.  اهلل عليه وسلم

 سپس فرمود: صاحب اين شتر کيست؟ اين شتر مال کيست؟

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلجوان انصاری آمده و گفت: اين شتر مال من است يا 

انی که خدا ترا مالک آن نموده از پروردگار نمی ترسی؟ زيرا فرمود: آيا در مورد اين حيو

او بمن شکايت می کند که تو او را گرسنه نگه داشته و خسته اش می کنی. و ابو داود اين 

 حديث را مانند روايت برقانی آورده است.
 

رواه  ل.ُح حَتَّى َنحُلَّ الرِّحَاکُنَّا إِذا َنزَلْنَا مَنِْزال، ال نسَبِّ: قال عنْه، اللَّهُ  رَضیَ  أَنسٍ وعن -918

 م.أبو داود بِإسناد على شرط مسل
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -918

چون بمنزلی از منازل سفر فرود می آمديم، نماز نافله نمی گزارديم تا بارها را می 

 گشوديم.

 

 باب در مورد همکاری و همياری با رفيق و همراه -619
 

ديث زيادی آمده که گذشت و از جمله حديث و اهلل فی عون العبد ما کان در اين باب احا

 العبد فی عون اخيه و حديث کل معروف صدقة و امثال آن است.
 

بينما نَحُْن فی سََفرٍ إِذ جَاءَ رَُجلٌ على : قال عنه اللَّه رَضیَ  الخُدْریِّ سعيدٍ  أَبی وعن -919

مَنْ کَانَ َمعَُه »يَمِيناً وَشِمَاال، فقال رسول اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:رَاحِلةٍ له، فَجعَلَ يَْصرُِف بََصرُه 

 «فَلْيَُعدْ بِِه عَلى مَنْ ال زَاَد له  د،فَلْيعُدْ بِِه على منْ ال ظَهر له، ومَنْ کاَن له َفضلُ زَا ر،فَضُْل ظَه

 م.رواه مسل ل.نَّهُ ال حقَّ ألحَدٍ منا فی فضْ فَذَکََر مِنْ أَصْنافِ المال ما ذَکََره، حَتى رََأينَا أَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -919

در سفری بوديم، ناگاه مردی که بر چارپايش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائيکه با 
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د سوار بود آمد و چشمش را به طرف راست و چپ می گرداند، )تا کسی را که بکمک نيازمن

فرمود: کسيکه سواريی زائد بر حاجتش داشته  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلباشد، ببيند( و 

باشد، بايد با کسيکه سواری ندارد، همکاری نموده و او را به پشت سرش سوار نمايد. و 

کسيکه توشهء زائدی داشته باشد، بايد به کسی دهد که توشه ندارد. و از انواع مال آنچه را که 

 ، ذکر نمود تا اينکه گمان کرديم برای هيچيک از ما حقی در زيادتی نيست.يافت
 

وعنْ جابرٍ رضیَ اللَّه عنه، عَنْ رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم أَنَّه أَرادَ َأنْ يَْغزُوَ  -971

مَال، وَال عشِيرَة، فَلْيَصُمَّ  إِنَّ مِنْ إخوَنِکُم َقوْما، ليْس لهمْ ر،يا معْشَرَ المُهَاِجرِينَ واألنصا فقال:

: قال أَحَدهمْ، کَعُقْبَةٍ  يعْنی أَحَدکم إِليْهِ الرَجُلَيْنِ أَوِ الثَّالَثة، فما ألحدِنَا مْن ظهٍر يحْمُِلهُ إال عُقبَةٌ 

 د.رواه أبو داو ی.جَمل مِنْ أَحَدِهمْ  کعقبَةِ عُقبةٌ إال لی ما َثالثَةً  أَو اثْنَيْينِ إلیَّ  فَضَمْمتُ
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -971

ارادهء غزوه )نبرد( نموده و فرمود: ای گروه مهاجر و  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

انصار! هرآئينه در ميان برادران شما کسانی وجود دارند که نه مال دارند و نه هم قبيله ای، پس 

د و هيچکدام ما سواريی زائد نداشته که بايد هر کدام شما دو يا سه نفر شانرا با خود بگير

ديگری را با خود بگيرد، مگر پشت سر هر کدام، من دو نفر را با خود گرفتم. گفت: دو يا سه 

 نفر را با خود گرفتم، در حاليکه بر شترم فقط جای يک نفر را پشت سرم داشتم.
 

يَتَخلَّف فی المسِيرِ فَُيزْجِی الضَّعيف کاَن رسول اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم : قال وعنه -976

 ن.. رواه أبو داود بِإسناد حسه.ويُرْدفُ ويدْعُو ل
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -976

در راه خود را به آخر می کشيد و به اين ترتيب ناتوان و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 وده و برايش دعا می نمود.درمانده را رانده و ديگری را پشت سرش سوار نم
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 باب در مورد آنچه چون برای رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش سوار شود -671
 

{ 62و قال تعالی: } وَالَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا وَجََعلَ لَُکم مِّنَ الْفُْلِک وَالْأَنَْعامِ مَا َترْکَبُونَ}

وا ِنعْمََة رَبُِّکمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَْيهِ وَتَُقولُوا سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَْذکُرُ

 64 – 62الزخرف:  {64{ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ}63وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ}

 

را که بر آن سوار خداوند می فرمايد: و برای شما کشتی ها ساخت و از چارپايان چيزی 

شويد تا راست بنشينيد بر پشت مرکوب و ياد کنيد نعمت پروردگار خويش را و چون بر آن 

راست نشستيد، و بگوئيد پاکيست خدائی را که مسخر ساخت برای ما اين مرکوب را و نبوديم 

  64 – 62بر آن توانا و ما بسوی پروردگار خويش باز خواهيم گشت. زخرف: 
 

نِ عمر َرضِیَ اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم کاَن إِذا اسَْتوَى اب وعن -972

سبْحانَ الذی سخََّر لَنَا هذا وما کنَّا له مُقرنينَ، »کَبََّر ثالثا، ُثمَّ قال:  ر،عَلَى بعِيرهِ خَارجًا إِلی سفَ

إِنَّا نَسْأَُلکَ فی سََفرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى ، ومِنَ العَمَلِ ما َترْضى . اللَّهُمَّ وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ 

وَالخَلِيفَةُ فی األْهلِ. اللَّهُمَّ  ر،هَوِّْن علَيْنا سفََرنَا هذا َواطْوِ عنَّا ُبعْدَه، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحُِب فی السَّفَ 

وإِذا رَجعَ  «َوسُوءِ المنْقلَِب فی الماِل واألهِل وَالوَلِد  ر،وکآبِة المنظَ ر،السَّفَإِنِّی أَُعوذُ بَِک مِنْ وعْثَاءِ 

 م.رواه مسل «آيِبونَ تَائِبونَ عَابِدُون ِلرَبَِّنا حَامِدُونَ »  ن:قَالهُنَّ وزاد فيِه
 

 شده که:اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -972

د سه شترش قرار می گرفت تا برای سفر برآيبر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

بار اهلل اکبر گفته و بعد می فرمود: سبْحانَ الذی سخَّرَ لَنَا هذا... پاکيست ذاتی را که اين را برای 

ما مسخر ساخته و ما بسوی پروردگار خود رجوع کننده ايم. بار خدايا ما در اين سفر مان از تو 

پسندی طلب می کنيم. بار خدايا اين سفر مان را بر ما  نيکو کاری و تقوی و عملی را که می

آسان کن و دوريش را بر ما کوتاه ساز، بار خدايا تو در سفر همراه و در خانواده سرپرستی. 

پروردگارا! ما از سختی سفر و منظرهء غم انگيز و بدی نظر بد در مال و خانواده و فرزند بتو پناه 

 می جوييم.

 «. آيِبونَ تَائِبوَن عَابِدُون ِلَربِّنَا حَامِدُونَ» را گفته و می افزود: و چون باز می گشت، آن
 



 576 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

کان رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم : قال عنه اللَّه رضی سرْجِس بن اللَّه عبد وعن -973

وسوءِ  م.ودعْوِة المظْلُووالحوِْر بْعد الکَْون،  ب،وکآبِة المُنْقَلَ ر،إِذا سافر يَتَعوَّذ مِن وْعثاءِ السفـَ

 م.رواه مسل ل.المنْظَر فی األْهلِ والمَا
 

از عبد اهلل بن سرجس رضی اهلل عنه روايت شده که گفت: چون رسول اهلل عزم  -973

سفر می نمود از سختی سفر و باز گشت توأم با اندوه و باز گشت از استقامت يا زيادت بسوی 

 بد در خانواده و مال به خداوند پناه می جست. نقصان و دعای ستميده و ديدن منظرهء
 

شَهْدتُ علیَّ بن أبی طالب َرضی اللَّه عنُه ُأتَِی بِدابَّةٍ : قال ربيعة بن علِیِّ  وعن -974

لِيَرْکَبَهَا، فَلما وضَع رِجَْلهُ فی الرِّکابِ قال: بِْسم اللَّه، فلَمَّا اسْتَوَى على ظَهْرها قال: الحْمدُ للَّهِ الذی 

قال: سَخَّرَ لَنَا هذا، وما کُنَّا َلهُ مُقْرنين، وإنَّا إلى ربِّنَا لمُنْقلِبُون، ُثمَّ قال: الحْمدُ للَّهِ َثالثَ مرَّات، ُثمَّ 

ْنت، اللَّه َأکْبرُ ثَالثَ مرَّات، ُثمَّ قال: سُبْحاَنکَ إِنِّی َظلَمْتُ نَفِْسی فَاغْفِْر لی إِنَّه ال يغِْفرُ الذُّنُوب إِالَّ أَ

قال: رأَيتُ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ت؟ثُمَّ ضحِک، فَقِيل: يا أمِير المُؤْمِنين، مِنْ أَیِّ شَیءٍ ضَحِکْ

إِنَّ رَبَّک ُسبْحانَهُ » قال:  ت؟فَعل کَما فعلْت، ُثمَّ َضحِکَ فقلت:يا رسول اللَّهِ مِنْ أَیِّ َشیء ضحکْ 

 د،. رواه أبو داو «غْفِرِ لی ذنُوبی، َيعَْلمُ أَنَّهُ ال يغْفُِر الذَُّنوبَ غَيْرِی يَعْجب مِنْ عَبْده إذا قال: ا

 د.وهذا لفظ أَبی داو ح.حسنٌ صحي خ:والترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ، وفی بعض النس
 

 از علی بن ربيعه روايت شده که گفت: -974

رايش آورده شد که در حاليکه ستوری ب اهلل عنه یرضحاضر شدم با علی ابن ابی طالب 

قرار شود، چون پايش را به رکاب گذاشت، گفت: بسم اهلل و چون به پشت آن بر آن سوار 

 بعداً سه بار الْحمدُ للَِّه الذی سَخَّرَ لَنَا هذا، وما کُنَّا لَهُ مُقْرنين، وإنَّا إلى ربِّنَا لمُنْقلِبُونگرفت، گفت: 

. پاکيست ترا من بر نفس ..إِنِّیباز گفت: سبحانک الحمد هلل و سپس سه بار اهلل اکبر گفته و 

خويش ستم روا داشتم، پس مرا بيامرز جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد و سپس خنديد و 

 گفته شد، ای امير المؤمنين از چه چيز خنديدی؟

رسول اهلل را ديدم که مثل من خنده نموده و گفتم، يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفت: 

 از چه چيز خنديدی؟  عليه وسلماهلل یصل

فرمود: پروردگارت که پاکيست او را به شگفت می آيد از بنده اش زمانيکه می گويد: 

 خدايا گناهانم را بيامرز، در حاليکه می داند که غير از من کسی گناهان را نمی آمرزد.
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گفتنش  باب تکبير گفتن مسافر چون به تپه ها و امثال آن بلند شود و تسبيح -676

 چون به وادی ها و امثال آن فرود آيد و منع از زياد بلند کردن صدا
 

 ی.رواه البخار ا.کُنَّا إِذا صِعدْنَا کَبَّْرنَا، وإِذا نَزَلْنَا سبَّحْن: قال عنهُ اللَّه رضی جابرٍ عن -975
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -975

 به پائين فرود می آمديم، تسبيح می گفتيم. چون به بلندی ها باال می شديم تکبير و

ش: چون به بلندیها باال می شدیم، تکبیر می گفتیم یعنی عظمت وکبریائی خدا را مشاهده نموده از 
 دریچهء علو حسی، علو معنوی را مشاهده می کردیم.

 یست، اعالن کنیم.و چون فرود می آمدیم، تسبیح خدا را می گفتیم تا پاکی او را از آنچه به وی سزاوار  ن
 

کانَ النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وجيُوشُهُ إِذا : قال عنهما اللَّه رضی عُمر ابن وعن -971

 ح.رواه أبو داود بإسناد صحي ا.علَوُا الثَّنَايَا کَبَّرُوا، وَإذا َهبطُوا سَبَّحو
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -971

و لشکريانش چون به بلندی ها باال می رفتند، اهلل اکبر، و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 چون فرود می آمدند، سبحان اهلل می گفتند.
 

کاَن النَّبِیُّ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وَسلَّم إذا قَفَل مَِن الحجِّ َأو العُْمرَِة کُلَّما أَوْفى : قال وعنهُ -977

َوهُو  د،ال إله إالَّ اللَّه وَحْدَُه ال شَرِيکَ َله، لَهُ المُْلک ولَُه الحمْ» بَّر َثالثا، ُثمَّ قال: عَلى ثَنِيٍَّة أَوْ فَدْفَد کَ

صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وََنصر عبْده،  ن.آيُِبونَ تَائِبُوَن عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُو ر.على کلِّ َشیءٍ قَدِي

 ه.قٌ عليمتف «وَهَزَمَ األَحزَابَ وحْدَه 

 وفی روايةٍ لمسلم:إِذا قَفَل مِنَ الجيُوشِ أو السََّرايا أَو الحجِّ أو العُْمرةِ .
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -977

از حج يا عمره باز می گشت، هرگاه به گردنهء يا بلنديی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

معبود برحقی جز اهلل : ال إله إالَّ اللَّه َوحْدَهُ... باز می فرمودباال می شد، سه بار اهلل اکبر گفته و 

نيست که يکی است و وی را شريکی نيست، ملک وثنا خاص از آن اوست و او بر هر چيز 
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تواناست، ما بازگشتيم در حاليکه توبه کاران و پرستندگان و برای خدای مان سجده کننده 

ود و بنده اش را نصرت داد وبه تنهائی احزاب را به گانيم. خداوند وعدهء خود را درست نم

 شکست رو برو ساخت.

و در روايتی از مسلم آمده که: چون از لشکرها و سريه ها يا حج و عمره باز می گشت، 

 اين دعا را می خواند.
 

سافِر يا رسول اللَّه، إنی أُرِيُد أَن أُ: قال رجالً َأنَّ عنهُ اللَّهُ  رضی هُريرةَ  أَبی وعن -978

اللَّهمَّ اْطوِ لهُ » فَلَمَّا ولَّی الرجُلُ قال: عَلَيْکَ بِتقوى اللَّه، وَالتَّکبير َعلى کلِّ َشرفٍ» قال:  ی،فَأَوْصِنِ

 ن.رواه الترمذی وقال: حديث حس «وَهَوِّْن عَليهِ السَّفر  د،البُعْ
 

 روايت شده که مردی گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -978

 می خواهيم سفر کنم، مرا توصيه فرما!  اهلل عليه وسلم یهلل صلرسول ايا 

فرمود: تقوای خدا پيشه کن و بهر بلندی تکبير بگو و چون آن مرد رفت، فرمود: خدايا 

 راه دور را برايش کوتاه ساخته و سفر را بر وی آسان گردان.
 

لنبی َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم کنَّا مَع ا: قال عنه اللَّه رضی األَشعَریِّ  موسى أَبی وعن -979

فکنَّا إذا أَشرَفْنَا على وادٍ هَلَّلنَا وکَبَّرْنَا وَارْتَفَعتْ أَصوَاتنا فقالَ النبی صَلّى اهللُ عََليْهِ  ر،فی سَفَ

مَعکُم، إنَّهُ َسمِيعٌ إنَّهُ  ا.يا أَيُّهَا الناس ارْبَعُوا عَلى أَنُْفسِکم فَإنَّکم ال تَدعونَ أََصمَّ وَال غَائِب» وسَلَّم:

 ه.متفقٌ علي «قَريٌب 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -979

می رفتيم و چون به بيابانی می رسيديم ال اله اال اهلل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما با 

فرمود: ای مردم  ماهلل عليه وسل یپيامبر صلو اهلل اکبر می گفتيم و صدای ما بلند می شد. پس 

بر خود نرمی کنيد، زيرا شما کر و غائبی را نمی خوانيد، او با شما است، شنوا است و نزديک 

 است.

 

 باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر -672
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)) َثالُث م:عن أَبی هُرَْيَرةَ رَضَی اهلُل عنهُ قال: قال: رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسل -981

وَدَعَْوُة الوَالِدِ  ر،وََدعْوَُة المسَافِ  ر،دَْعوَُة الَمظلوم، وَدَعَْوُة المسَافِ ن:جَابَاتٌ ال شَکَّ فِيهدَعَوَاٍت مُسْت

)) على  د:وليس فی رواية أَبی داو ن.رواه أبو داود والترمذی وقال: حديث حس عَلى وَلدِِه((

 ولِدِه((.
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -981

 فرمود: سه دعاء بدون شک قبول می شود:  اهلل عليه وسلم یاهلل صلرسول 

 دعای مظلوم

 و دعای مسافر

 و دعای پدر در حق فرزند.

 

 باب دعائی که هنگام ترس از ديگران خوانده می شود -673
 

م کانَ عن أَبی موسى األشعرِیِّ رَضی اللَّه عنهُ أَنَّ رسول اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّ -986

 د،رواه أبو داو «اللَّهُمَّ إِنَّا نجعلَُک فی نحورِِهم، ونُعوذُ بِک مِنْ شرُوِرِهمْ » إذا خَافَ قَوماً قال: 

 ح.والنسائی بإسناد صحي
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -986

مَّ إِنَّا نجعلُکَ فی از قومی می ترسيد، می فرمود: اللَّهُ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

نحوِرهِم... بار خدايا ما ترا در برابر دشمنان قرار می دهيم )که حفظ مان کنی( و از شرارت های 

 شان بتو پناه می بريم.
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 باب دعائی که چون مسافر به منزلی فرود آيد آن را می گويد -674
 

ل اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم رسو سمْعتُ:قالت عنها اللَّهُ رَضی حکيمٍ بنتِ خَولَة عن -982

لَمْ يضرَّه شَیْءٌ حتَّى  ق،مَنْ نَزلَ مَنزِالً ُثمَّ قال: أَعُوذُ بِکَلِمات اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَ»يقول: 

 م.رواه مسل «يرَْتحِل مِنْ منزِلِهِ ذلکَ 
 

 :از خوله بنت حکيم رضی اهلل عنها روايت شده که گفت -982

شنيدم که می فرمود: آنکه به منزلی فرود آمده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

می جويم به کلمات تامهء خدا از شر آنچه آفريده است چيزی  : أَعُوذُ بِکَلِمات اللَّهِ... پناهبگويد

 به او گزند نمی رساند، تا از آن منزل کوچ کند.

 تعالی است. ش: مراد از این کلمات کالم صفت ازلی حق
 

 إذا وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولُ کانَ: قال عنهمَا اللَّه رَضی عمرو ابن وعن -983

يَا أَرْضُ ربِّی وَربُّکِ اللَّه، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرِّکِ وشَرِّ ما فِيک،وشر ماخُلقَ : قال اللَّيْلُ فَأَقبَلَ سَافَرَ

وَمِنْ سَاکِنِ  ب،ومَِن الحيَّةِ والعقر د،ک، وأَعوذ باللَِّه مِنْ َشرِّ أَسدٍ وَأَْسوفيک، وَشرِّ ما يِدبُّ علي

 د.رواه أبو داو «البلَدِ، ومِنْ والِدٍ وما وَلَد 
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -983

أَْرضُ سفر می کرد و شب می رسيد می فرمود: يَا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

، از شر تو و شر آنچه در تست و شر آنچه در ربِّی وَربُّکِ... ای زمين پروردگار من وتو اهلل است

تو آفريده شده و بر روی تو می خزد به خدا پناه می جويم، پناه می برم به خدا از شر شير و 

ر )جن( و سياه )هر آنچه به نظر رسيده و هنوز شر از آن می رود( و مار و عقرب و ساکن شه

 پدر )ابليس( و آنچه زاده )شياطين(.
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 باب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برای بازگشت به خانه -675
 

السَّفَرُ » عن أَبی هُرَْيرَةَ رضیَ اللَّه عنهُ َأنَّ رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:  -984

کم َطعامَه، وشََرابَهُ وَنَوَْمه، فإذا قََضى أَحَدُکُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سََفرِه، يمَْنعُ أَحدَ ب،قِطْعةٌ مِن العذَا

  ه.متفقٌ علي «فَلْيُعَجِّل إلى أَهِْلهِ 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت شده که: -984

فرمود: سفر پاره ای از عذاب است که يکی از شما را از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نوشيدن و خواب باز می دارد،  هرگاه کدام يک از شما مقصودش را از سفرش انجام  خوردن و

 داد، بايد به سوی خانواده اش بشتابد.

 

باب در وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز و کراهيت وارد شدن در شب  -671

 بدون ضرورت
 

إذا أَطالَ أَحدُکْم » عَلَيْهِ وَسلَّم قال:  اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ  عنهُ  اللَّه رضی جابرٍ  عن -985

 . «الغَيْبةَ فاَل يطْرُقنَّ َأهْلَُه َلياْلً 

 ه.متفقٌ علي .وفی روايةٍ َأنَّ رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم َنهى أَْن يْطرُقَ الرَّجُُل أَْهلَهُ لَيْال
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -985

فرمود: هرگاه غياب کداميک شما از خانواده اش دراز  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

 شود، بايد که از طرف شب بخانه اش نيايد.

منع کرد از اينکه مرد از طرف شب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که 

 به خانه اش بيايد.

د، باید قبالً خانواده اش را در جریان آمدن خود ش: هرگاه کسی بخواهد بعد از سفر طوالنی بخانه اش بیای
بگذارد و ناگهانی از طرف شب بخانه اش داخل نشود، تا همسرش خود را برای وی کاماًل آماده نموده باشد، و 

 غافلگیر نشود.
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ُق کانَ رسولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم وسلََّم ال يطرُ : قال عنهُ  اللَّه رضی أنسٍ وعن -981

 ه.متفقٌ علي أَهْلَهُ لَْيال، وکان يَأْتِيهْم غُدْوةً أَوْ عشِيًَّة .
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -981

شب بخانه اش وارد نمی شد، بلکه اول صبح يا سر شب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نزد شان می آمد.

 

 هرش می گويدباب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و ديدن ش -677
 

باب تکبير المسافر اذا صعد "در اين مورد حديث ابن عمر رضی اهلل عنهما است که قبالً در 

 گذشت. "الثنايا
 

أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِیِّ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم، حَتَّى إذا کُنَّا : قال عنهُ اللَّهُ  رَضی أَنسٍ وعن -987

فلمْ يزلْ يقولُ ذلک حتَّى قَدِْمنَا  «بُون، تَائُِبون، عَابِدون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ آيِ» بِظَْهرِ المَدِينَِة قال: 

 م.رواه مسل «المدينةَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -987

تا اينکه بجايی رسيديم که  –يعنی از خيبر  –باز گشتيم  وسلماهلل عليه  یپيامبر صلبا 

را پيوسته می  و اين«. آيِبُون، تَائِبُون، عَابِدون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » د: مدينه منوره را ديديم، فرمو

 گفت تا به مدينه رسيديم.
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باب استحباب نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به مسجدی که نزديک خانه  -678

 اش است و ادای دو رکعت نماز در آن
 

اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَْيِه وسَلَّم کانَ إذا قَدِمَ عن کعب بنِ مالکٍ رضی اللَّه عنهُ َأن رسولَ  -988

 ه.متفقٌ علي ن.مِنْ سَفرٍ بَدَأ بالمَْسجِدِ َفرکع فِيهِ َرکْعتَيْ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز کعب بن مالک  -988

از سفر می آمد، از مسجد شروع نموده و در آن دو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

 گزارد. رکعت نماز می

 

 باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن -679
 

ال يَحِلُّ » :وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَال عنهُ اللَّه رضی هُرَيَرةَ أَبی عن -989

 ه.متفقٌ علي «مْحرمٍ عليْهَا  المْرََأة تُؤْمِنُ باللَِّه وَاليَومِ اآلخِِر ُتسَافِرُ َمسِيَرةَ َيوْمٍ وَلَيْلَةٍ إالَّ مَعَ ذِی
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -989

فرمود: روا نيست برای زنی که به خدا و روز آخرت،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ايمان داشته باشد، اينکه به اندازه ای مسافت يک شبانه روز سفر نمايد، مگر همراه کسيکه 

 برايش محرم است.

مای سفر برای زن به تنهائی حرام است و اینکه یک شبانه روز گفته، برای آنست که اغلب سفر از ش: مس
 آن کمتر نمی باشد و اما سفر با محارم و خدمتگار امین جواز دارد.

 

ال » : يقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی سمع أنه عنهما اللَّه رضی عباسٍ  ابنِ وعن -991

يا فقال لَهُ رَجُل:  «بامْرأةٍ إِال ومَعَهَا ذُو محْرم، وال ُتسَافِرُ المرَْأةُ إِالَّ معَ ذِی محْرمٍ  يخلُونَّ رَجُلٌ

انْطلِـقْ فَحُجَّ مع »قال:  ا؟رسولَ اللَّهِ إنَّ اْمرأتی خَرجتْ حاجَّة، وإِنِّی اکُْتتِبْتُ فی َغزْوةِ کَذَا وکَذَ 

 ه.متفقٌ علي «امْرأَِتکَ 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یباس رضابن عاز  -991
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شنيد که می فرمود: هيچ مردی يا زنی خلوت نکند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی از 

سپس  –و زن سفر نکند، مگر همراه کسيکه محرمش است  –مگر اينکه با وی محرمی باشد 

و نام من در زمرهء  زنم بقصد حج بيرون آمده اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی گفت: يا 

 کسانی نوشته شده که به غزوهء فالن و فالن می روند.

 فرمود: برو با زنت حج کن. 
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 کتاب فضائل 

 خواندن قرآن باب فضيلت  -681
 

»  عن أَبی أُمامَةَ رضی اللَّه عنهُ قال: سمِعتُ رسوَل اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: -996

 رواه مسلم. «فإِنَّهُ يَأْتی َيوْم القيامةِ شَفِيعاً ألْصحابِهِ اقْرَؤُا القُرْآَن 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو امامه  -996

شنيدم که می فرمود: قرآن را تالوت کنيد، زيرا قرآن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 در روز قيامت آمده و برای يارانش شفاعت می کند.

ن و رفقای قرآن کسانی هستند که قرآن را خوانده و بدان مشغول بوده و به اوامر و نواهی ش: مراد از یارا
 آن اهتمام ورزند.

 

 عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسول سمِعتُ: قال عنهُ اللَّه رضیَ سَمعانَ بنِ النَّوَّاسِ وعَن -992

الذِين کانُوا يعْمَُلونَ بِهِ فی الدُّنيَا تَقدُمهُ سورة  يُْؤتى يْومَ القِيامةِ بالْقُرْآنِ وَأَهِْلهِ» :يقول وسَلَّم

 رواه مسلم. «البقَرَةِ وَآل عِمرَان، تحَاجَّانِ عَنْ صاحِبِهِمَا 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز نواس بن سمعان  -992

شنيدم که می فرمود: در روز قيامت قرآن و اهلش و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

کسانيکه در دنيا به آن عمل می کردند، آورده می شوند که در پيشاپيش شان سورهء بقره و آل 

 عمران قرار داشته و از سوی صاحب خويش مجادله می کنند.
 

»  :وَسلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولُ قالَ: قال عنهُ  اللَّه رضیَ عفانَ بن عثمانَ وعن -993

 رواه البخاری. القُرْآَن وَعلَّمهُ خَيرُکم مَنْ َتعَلَّمَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عثمان بن عفان  -993

فرمود: بهترين شما کسيست که قرآن را آموخته و آن را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تعليم دهد.
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الَّذِی »  لَّم:وسَ عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولُ  قال: قالت عنها اللَّه رضی عائشة وعن -994

اقٌّ يَقرَأُ القُرْآنَ وَُهو ماهِرٌ ِبهِ معَ السَّفَرةِ الکرَامِ البررَة، والذی يقرَأُ القُرْآَن ويتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَ

 متفقٌ عليه. «له أجْران 
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -994

رآن را می خواند در حاليکه بدان مهارت فرمود: کسيکه ق اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

دارد، همراه با فرشتهء )سفير بسوی رسل عليهم السالم( بزرگوار، فرمانبردار است و آنکه قرآن 

 می خواند و در خواندن آن تکليف بر او وارد شده و بر او سخت است برای او دو مزد است.
 

 قال رسولُ اللَِّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: :قال عنهُ اللَّه رضی األشْعریِّ  موسى أَبی وعن -995

مثَلُ المؤمنِ الَّذِی يقْرَأُ القرآنَ مثلُ األُْترُجَّة: ريحهَا طَيِّبٌ وطَعمُهَا حلْو، ومثَلُ المؤمنِ الَّذی ال » 

رَأُ القرْآنَ کَمثَلِ الرِّيحانَة: يَقْرَأُ القُرْآنَ کَمَثلِ التَّمرة: ال رِيح لهَا وطْعمُهَا حلْو، ومثَلُ المُنَافِق الذی َيقْ

رِيحها طَيّبٌ وطَعْمُهَا مر، ومَثَلُ المُنَافِقِ الذی ال يَقْرَأُ القرآَن کَمَثلِ الحَنَْظلَة: لَيْسَ لَها رِيحٌ وَطَعُمهَا 

 متفقٌ عليه. «مُرٌّ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -995

فرمود: مؤمنی که قرآن را تالوت می کند، مانند ترنجی  سلماهلل عليه و یرسول اهلل صل

است که بوی آن خوش است و طعم آن نيز شيرين. مؤمنی که قرآن را تالوت نمی کند، مانند 

خرما است که بويی ندارد، ولی طعم آن شيرين است و منافقی که قرآن را تالوت می کند، مانند 

و مزهء آن تلخ است. منافقی که قرآن را تالوت ريحان است که بوی آن خوش است، ولی طعم 

 نمی کند، مانند حنظل است که بويی ندارد و طعم آن هم تلخ است.

ش: با توجه به احادیث زیادی که در مورد فضیلت قرائت قرآن کریم آمده، باید متذکر شد که متأسفانه 
خواندن قرآن و تفکر بدان از دهن بسیاری گریخته  امروز چنان مردم ما در گیرو دار از مسائل دنیا قرار گرفته اند که

که باید علمای گرام و داعیان مخلص در صحبت عام شان بخصوص در روزهای جمعه مردم را بدان متوجه سازند. 
 )مترجم(
 

ه إِنَّ اللَّ»  :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى النَّبِیَّ َأنَّ عنهُ اللَّه رضی الخطابِ بن عمرَ وعن -991

 رواه مسلم. «يرفَعُ بِهذَا الکتاب أَقواماً ويضَعُ ِبهِ آخَرين 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -991

فرمود: خداوند به وسيلهء اين کتاب )قرآن( مردمانی را باال  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بدان پست می کند )کسانی  می برد )آنانيکه بدان ايمان آورده و عمل می کنند( و عدهء ديگر را

 که بدان ايمان ندارند و يا به آن عمل نمی کنند(.
 

ال حََسدَ إالُّ »  :قال وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى النَّبِیِّ عن عنهما اللَّه رضی عمر ابن وعنِ -997

لنَّهَار، وَرجٌُل آتَاُه اللَّه ماال، فهُو فی اثنَتَيْن: رجُلٌ آتَاهُ اللَّه الُقرآن، فهَو يقوُم ِبهِ آناءَ اللَّيلِ وآنَاءَ ا

 متفقٌ عليه. «يُنْفِقهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النهارِ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -997

فرمود: غبطه ای جز در دو چيز نيست، مردی که خداوند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

را بر او آسان نموده(، پس او به آن در همهء لحظات  برايش قرآن را داده است )يعنی حفظش

شب و روز عمل می کند و مرديکه خدا به او مالی داده و او آن را در همهء لحظات شب و روز 

 خرج و مصرف می کند.
 

کَاَن رَجٌل يَقْرَُأ سورَة الکَهْف، وَعِنْدَه  :قال عَنهما اللَّه رضیَ عَازِبٍ بنِ البُراء وعنِ -998

َمربوٌط ِبشَطَنَيِْن فَتَغَشَّته سَحَابٌَة فََجعََلت تَدنو، وجعَل فَرسُه ينْفِر مِنها. فَلَمَّا أَصبح أَتَى  فَرسٌ

 متفقٌ عليه. «تِلکَ السَّکِينَةُ تََنزَّلتْ للقُرآنِ »  النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وَسلَّم. فَذََکرَ له ذلکَ فقال:
 

 ما روايت شده که گفت:هلل عنها یرضاز براء بن عازب  -998

مردی بود که سورهء کهف را می خواند )وی اسيد بن حضير بود( و در کنارش اسبی بود 

که به دو طناب بسته بود و ابری بر سرش آمده و شروع به نزديک شدن نمود که اسبش از آن 

را به او  آمده و اين موضوع اهلل عليه وسلم یپيامبر صلهراس نمود. چون صبح نمود خدمت 

  فرمود: آن آرامش است که بواسطهء قرآن فرو آمده بود. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلگفت. 

مْن قرَأ  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولُ  قال: قال عنهُ  اللَّه رضیَ  مسعودٍ ابن وعن -999

ا ال أَقول: الم حَرف، وَلکِن: أَلِفٌ حرْفٌ، والمٌ حرْفاً مِنْ کتاب اللَِّه فلَُه حسنَة، والحسنَُة بِعشِر أَمثَالِهَ

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحيح. «حرْف، ومِيَمٌ حرْفٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -999
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فرمود: کسيکه يک حرف از کتاب خدا را بخواند، بر او  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ند آن، نمی گويم که الم يک حرف است، بلکه الف يک حرف يک نيکی است و نيکی به ده چ

 است و الم يک حرف و ميم يک حرف.
 

إنَّ » :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسولُ  قال: قال عنهما اللَّه رضیَ عباسٍ ابنِ وعنِ -6111

 حسن حديث ذی وقال: رواه الترم «الَّذی لَيس فی َجوْفِهِ شَیْءٌ مِنَ القُرآِن کالبيتِ الَخرِِب 

 .  صحيح
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6111

فرمود: آنکه در دلش چيزی از قرآن نيست، مانند خانه ای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ويران است.
 

لَيِْه عَ اهللُ صَلّى النبیِّ عنِ عَنهما اللَّه رضی العاصِ بن عَمْرو بنِ اللَّهِ عبدِ وعن -6116

يُقَالُ لِصاحبِ الْقُرَآن: اْقرأْ وَارْتَِق وَرَتِّلْ کَما کُنْتَ ُتَرتِّلُ فی الدُّنْيَا، فَإنَّ منْزِلََتکَ عِنْد »  وسَلَّم قال:

 رواه أبو داود، والترْمذی وقال: حديث حسن صحيح. «آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا 
 

 ا روايت شده که:هماهلل عن یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن عاص  -6116

فرمود: برای صاحب قرآن گفته می شود، بخوان و به پله های  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بهشت باال رو و تالوت کن، چنانچه در دنيا تالوت می کردی، زيرا مقام تو در نزد آخرين آيه ای 

 است که آن را می خوانی.

 

 

 

دادن از عرضه نمودن آن به باب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بيم  -686

 فراموشی
 

تَعاهَدُوا هذا » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبِیِّ عن عنهُ  اللَّه رضِیَ  مُوَسى أَبی عَنْ  -6112

 متفق عليه. «الْقُرآنَ فَوَالَّذی نَفْسُ ُمحمَّدٍ بِيدِِه لَهُو أََشدُّ تَفَلُّتاً مِنَ اإلِبِلِ فی عُقُلِها 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6112

فرمود: مواظبت کنيد بر اين قرآن، پس سوگند به ذاتی که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

در دست اوست، که قرآن زودتر می گريزد )از اذهان( تا شتر  اهلل عليه وسلم یمحمد صلجان 

 گريزد(.در زانو بند آن. )که هرگاه زانو بندش باز شود، با سرعت می 
 

إِنَّمَا » : قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسولَ أَنَّ  عنهما اللَّه رَِضی عَُمرَ  ابْنِ وعنِ -6113

 متفقٌ عليه. «مَثَلُ صاحِبِ الُْقرْآنِ کَمََثلِ اإلِِبلِ الُمعقَّلَة، ِإنْ عَاَهد عَليْها أَمْسَکَهَا، وإِنْ َأطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یابن عمر رض از -6113

فرمود: هر آئينه مثل حافظ قرآن مانند شتر زانو بند زده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ايست که اگر صاحبش بر او اهتمام کند او را نگه می دارد و اگر رهايش کند، می رود.

 

ص خوش صدا و باب استحباب خوش صدايی به قرآن و درخواست تالوت از شخ -682

 گوش دادن به آن
 

عَنْ أبی هُرَْيَرَة رَضَِی اهللُ عَنُْه قال: سِمعتُ رسولَ اهللِ َصلَّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول:  -6114

 متفقٌ عليه. «مَا أَذِنَ اهللُ لَِشیْءٍ مَا َأذِنَ لِنَبِیٍّ َحسَنِ الصَّوِْت يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجَْهرُ ِبهِ  »
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6114

 شنيدم که می فرمود: اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

خداوند به هيچ چيزی اجازه نداده، مانند اجازه اش برای پيامبری خوش صدا که خوش 

 صدايی کند به قرآن و آن را به صدای بلند بخواند.

 شاره است به رضای پروردگار و قبولش.ش:  و مراد از اجازه، شنیدن است و آن ا
 

وعن أبی موسى األْشعَرِیِّ رضیَ اهللُ عنهُ أنَّ رسوَل اهللِ صلى اهلل عليه وسلم قالَ  -6115

 متفقٌ عليه. « لَقَدْ أُوتِيُت مِزْمَارَاً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد» له: 

َلْو رَأَيْتَنِی وََأنَا أَسْتَمِعُ  » يْهِ وسَلَّم قالَ له:وفی روايةٍ لمسلم: أنَّ رسولَ اهللِ صَلَّى اهلُل عَلَ     

 .« لِقِرَاءَتَِک البارحَةَ
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6115

برايم فرمود: برای تو نايی از نايهای آل داود داده شده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 است.

به او فرمود: اگر ديشب مرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی از مسلم آمده که: 

 می ديدی در حاليکه به قرائتت گوش می دادم؟!

 ش: مزمار نای را گویند، صدای خوب و شیرینی هنگ و نغمه اش را به صدای نای تشبیه نموده است.
 

نَّبِیَّ َصلَّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم َقرََأ وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ َرضَِی اهلُل عنهمَا قال: سَمِعُْت ال -6111

 فی الِعشَاءِ بِالتِينِ والزَّيْتُون، فَمَا َسمِْعتُ أَحَدَاً َأحْسَنَ صَْوتَاً مِنْه. متفقٌ عليه. 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -6111

الزيتون را خواندند و  در نماز خفتن و التين و اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشنيدم که 

 هيچکس را خوش صدا تر از ايشان نديدم.
 

وَعَنْ أَبِی لُبَابَة بَشِير بنِ عَبْدِ المُنْذِرِ رضیَ اهللُ عنه، أنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -6117

 ادٍ جيد.رواهُ أبو داود بإسن« بِالُْقرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا  مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ »قَال: 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو لبابه بشير بن عبد المنذر  -6117

 فرمود: کسيکه به قرآن خوش آوازی نکند، از ما نيست. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

رَْأ اقْ  » وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضیَ اهللُ عنُه قال: قَالَ لی النَّبِیُّ صَلَّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: -6118

إِنِّی أُحِبُّ َأنْ أَسَْمعَهُ مِنْ  » ، فَقُْلت: يَا رَسُولَ اهلل، أَْقرَأُ عَلَْيکَ وَعَلْکَ ُأنْزِل؟! قَال: « عَلَیَّ الْقُرْآنَ

مَّةٍ بَِشهِيدٍ أُ کُلِّ مِنْ جِتْنَا إِذَا فَکَيْفَ  ﴿فَقَرَْأتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِْتُت إلى هذهِ اآليَة:  "« غَيْرِی

 فالْتَفَتُّ إِلَيْه، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان. متفقٌ عليه. « حَسُْبکَ اآلنَ » قالَ: ﴾وَجِتْنَا بِکَ عَلَى هُؤالءِ َشهِيدَاً 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6118

 ن! برايم فرمود: قرآن را بر من بخوا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آيا من بر شما بخوانم در حاليکه بر شما فرو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 
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 فرستاده شده است؟

فرمود: دوست می دارم که آن را از غيرم بشنوم و من بر ايشان سورهء نساء را خواندم 

 ﴾يدٍ وَجِْتنَا بِکَ عَلَى هُؤالءِ شَهِيدَاً بِشَهِ أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ جِتْنَا إِذَا فَکَيْفَ ﴿تا اينکه به اين آيه رسيدم: 

 فرمود: حاال بس است و من بسوی شان نگريسته ديدم که چشمان شان اشکبار است.

از روی شفقت بر امتش بوده، زیرا او شاهد حق است و امتش  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلش: گریستن 
 از گناه خالی نیستند.

 

 ها و آياتی مخصوصباب تشويق بر تالوت سوره  -683
 

قال لی رسولُ اللَّه صَّلى اهلُل  :قال عَنْهُ  اللَّه َرضیَ  المُعلَّى بنِ رافعِ سعيدٍ  أَبی عن -6119

فأَخََذ بيدِی، فَلَمَّا  َأال أُعَلُِّمکَ أَْعظَم سُورٍة فی الُْقرْآِن قَبْلَ َأنْ تْخرُج مِنَ المَْسجِدَ؟»  عَلَيْهِ وسَلَّم:

الحَمُْد للَِّه » خُْرج قُْلت: يا رسُوَل اللَّهِ إِنََّک قُْلتَ ألُعَلِّمنََّک أَْعظََم سُورٍَة فی الُْقرْآن؟ قال:أَردْنَا َأنْ نَ

 رواه البخاری. «رَبِّ العَالمِينَ هِی السَّبُْع المَثَانی، وَالْقُرْآنُ الَْعظِيمُ الَّذی أُوتِيتُهُ 
 

 روايت شده که گفت: عنه اهلل یرضاز ابو سعيد رافع بن معلی  -6119

برايم فرمود: آيا پيش از اينکه از مسجد برآئی بزرگترين  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

سوره ای را در قرآن برايت نياموزم؟ پس دست مرا گرفت و چون خواستيم که برآئيم گفتم: يا 

 می آموزم! فرمودی که بزرگترين سورهء در قرآن را بتو اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فرمود: الحمد هلل رب العالمين، سبع مثانی و قرآن عظيمی است که به من داده شده 

 است.

 ش: سبع مثانی: گفته برای آنکه در هر نماز تکرار می شود، یا اینکه شامل ثنای حق و دعاء می باشد.
 

ى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قاَل صَلّ اللَّهِ رسولَ  أَنَّ عنه اللَّه رضیَ الخُدْرِیِّ  سعيدٍ أَبی وعن -6161

 . «والَّذِی نَفْسی بِيدِه، إِنَّهَا َلتَعْدِلُ ثُُلثَ الُقرْآنِ »  فی: قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد:

أَيَعْجِزُ أَحَُدُکم أَنْ يقْرََأ »  :ألَصْحاِبه قالَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ: رواية وفی     

قُلْ هُو اللَّه » فقال: أَيُّنَا يُطِيقُ ذلَک يا رسولَ اللَّه؟ َفشَقَّ ذلکَ علَيِْهم، وقالُوا: «قُرْآِن فی لَيْلٍَة بِثُلُِث الْ

 رواه البخاری.  «أَحَد، اللَّهُ الصَّمَد: ثُلُُث الْقُرْآنِ 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6161

در بارهء قل هو اهلل احد فرمود: سوگند به ذاتی که جانم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 قرآن برابر می کند. 3/6در دست اوست، که اين سوره با 

 برای اصحابش فرمود: اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که 

قرآن را در يک شب بخواند! اين امر برای شان  3/6آيا عاجر می شود يکی از شما که 

 کداميک ما قدرت اينکار را دارد؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلشد و گفتند: يا  سخت تمام

 قرآن است. 3/6فرمود: قل هو اهلل احد اهلل الصمد 
 

ُيردِّدُها فَلَمَّا أَصْبَحَ جاءَ إِلى  «قَُل هُوَ اللَّه أَحٌد »  :يَْقرَا رَُجالً سمِع رَجُالً أَنَّ وعنْهُ -6166

ى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم، َفذََکرَ ذلکَ َلهُ وکَاَن الرَُّجلُ يتَقَالهُّا فَقَالَ رسولُ اللَِّه صَّلى اهللُ رسولِ اللَّهِ صَلّ 

 رواه البخاری. «والَّذی نَْفسِی بِيَدِه، إِنَّها لَتَعْدِلُ ثُُلثَ الْقُرْآِن »  عَلَيْهِ وسَلَّم:
 

 :روايت شده که اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6166

کسی شنيد که مردی قل هو اهلل احد را خوانده و آنرا تکرار می کند، چون صبح نمود 

آمده و اين موضوع را برای شان ياد نمود. گويی که آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلخدمت 

فرمود: سوگند بذاتی که جانم در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمرد آن را کم شمرد، سپس 

 قرآن برابری می کند. 3/6آن با دست اوست که 
 

 قُلْ : فی قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسول أَنَّ  عنهُ  اللَّه رضیَ هريرة أَبی وعن -6162

 رواه مسلم. «إِنَّهَا تَعِْدلُ ثُُلثَ القُرْآِن »  :أَحَدٌ اللَّه هُوَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6162

 3/6در بارهء قل هو اهلل احد فرمود: سورهء اخالص با  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

 قرآن برابری می کند.
 

يا رسول اللَّهِ إِنی ُأحِبُّ هذِهِ السُّوَرةَ: قُْل  :قال رُجال أَنَّ عنهُ اللَّهُ رضی أَنسٍ وعنْ -6163

واه الترمذی وقال: حديثٌ حسن. رواه البخاری فی ر «إِنَّ حُبَّها أَدْخَلَکَ الجنَّةَ »  قال: هُوَ اللَّه أَحد،

 صحيحه تعليقًا.
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 روايت شده که وی گفت: اهلل عنه یرضاز انس  -6163

من اين سوره را دوست می دارم )قل هو اهلل احد(.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صليا 

 ده است.فرمود: هر آئينه محبت آن ترا به بهشت وارد نمو اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل
 

أَلَْم » :قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسولَ َأنَّ  عنهُ اللَّه رَِضیَ عامِرٍ بنِ عُقْبةَ وعن -6164

رواه  « تَر آيَاٍت أُْنزِلَْت هَِذهِ اللَّْيلَةَ َلمْ ُيَر مِثلُهُن َقط؟ ُقلْ أَعُوُذ بَربِّ الفَلَق، وَُقلْ أَعُوُذ ِبَربِّ النَّاسِ

 .مسلم
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عقبه بن عامر  -6164

فرمود: آيا نديدی آياتی را که اين شب نازل شد که مثل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن هرگز ديده نشده است؟ قُلْ أَُعوذُ بَربِّ الفََلق، وَقُلْ أَعُوذُ بَِربِّ النَّاسِ.
 

کانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم  اللَّه عنهُ قال: رَضی الخُدْرِیِّ سعيدٍ أَبی وعن -6165

 ما.يَتَعَوَّذُ مَِن الجان، وَعَيْنِ اإلِْنسَان، حتَّى نَزََلِت المُعَوَذتان، فَََِلمَّا َنزَلَتَا، َأخَذَ بِهِما وَترَک ما سِواهُ

 رواه الترمذی وقال حديث حسن.
 

 روايت است که گفت: نهاهلل ع یرضاز ابو سعيد خدری  -6165

از جن و چشم انسان به خداوند پناه می جست و می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گفت: اللهم انی اعوذ بک من الجان و من عين االنسان. تا اينکه ُقلْ أَُعوذُ بَربِّ الفَلَق، وَُقلْ أَُعوذُ 

تمسک جسته و ما سوای آن را ترک بَِربِّ النَّاسِ نازل شد. و چون اين دو سوره نازل شد، بدان 

 نمود.
 

مَِن »  :قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولَ أَنَّ  عنهُ  اللَّهُ رضیَ هريرةَ  أَبی وعن -6161

و . رواه أب «القُرْآنِ سُورَةٌ ثَالثُونَ آَيةً شَفعْت لِرَُجلٍ حَتَّى ُغفِرَ لَه، وِهی: تبارََک الِذی بِيَدِهِ المُْلکُ 

 داود والترمذی وقال: حديث حسن.

 . «تَشْفَُع »  :داود أبی رواية وفی     
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6161
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فرمود: از قرآن سوره ايست که سی آيه دارد و برای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بِيَدِِه المُلُْک است.مردی شفاعت نمود تا که برای او آمرزيده شد و آن: تبارَکَ الذِی 

 و در روايت ابوداود آمده: که شفاعت می کند.
 

مْن » وعن أَبی مسعودٍ البدْرِیِّ رضیَ اللَّه عنهُ عن النبیِّ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال: -6167

 متفقٌ عليه. «قَرَأَ باآليتَيْنِ مِنْ آخِرِ ُسورِة البقَرِة فِی لَيَْلةٍ کَفَتَاهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -6167

فرمود: کسيکه دو آيهء اخير سورهء بقره را در يکشب بخواند،  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر 

 او را بسنده است.
 

ال »  :قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ عنهُ اللَّه رضیَ هريرةَ أَبی وعن -6168

 رواه مسلم. «ُيوتَُکمْ مَقَابِر، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُِر مِن الْبيْتِ الَّذی تُْقرأُ فِيِه سُورةُ الْبقَرةِ تَجْعَُلوا بُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6168

فرمود: که خانه های خود را گورستان نسازيد، همانا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ه در آن سورهء بقره خوانده شود، می گريزد.شيطان از خانه های ک
 

يا » قال رسولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم: :قَال عَنْهُ اللَّه رضی َکعْبٍ بنِ  أُبَیِّ وعن -6169

الْقَيُّوم، فََضرَب قُْلت: اللَّه ال إِلهَ ِإالَّ ُهو الحَیُّ  أَبا المُنذِرِ أَتَْدرِی أَیُّ آيةٍ مِن کتاب اللَّهِ معَک َأعْظَم؟

 رواه مسلم. «لِيهْنکَ الْعِْلمُ َأبَا المُنذِرِ »  فی صَدْری وَقَال:
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی بن کعب  -6169

فرمود: ای ابو المنذر، آيا می دانی کدام آيه از کتاب اهلل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 که با تست، بزرگتر است؟

ال إِلهَ ِإالَّ ُهو الحَیُّ الْقَيُّومُ، سپس به سينه ام زده و فرمود: ای ابو المنذر! علم  گفتم: اللَّه

 برايت گوارا باد!
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وکَّلَنی رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بحِْفِظ  :قال عنه اللَّه رضی هريرة أَبی وعن -6121

لطَّعام، فَأخَذْتُُه فقُلت: ألَرفَعَنَّک إِلى رسُول اللَّه صَلّى زَکَاِة رمضان، فََأتَانی آت، فَجعل يحُْثو مَِن ا

اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، قال: إِنِّی مُحتَاج، وعلیَّ عَيال، وبی حاجٌة شديَدة. ، َفخَلَّيْتُ عنْه، فَأَصْبحْت، فَقَال 

قُْلت: يا رُسول  «علَ أَسِيرَُک الْبارِحة؟ يا أَبا هُريرة، ما فَ»  رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَُّه عَليْهِ وآلهِ وسَلَّم:

فَعرفْتُ َأنَّهُ  «أَما إِنَّهُ قَدْ کََذبک وسيعُوُد »  اللَّهِ شَکَا حَاجَةً وعِيَاال، فَرحِمْتُه، فََخلَّيْتُ سبِيلَهُ. فقال:

ِمنَ الطَّعام، فَقُْلت: ألَرْفَعنَّکَ سيعُودُ لِقَوِْل رُسولِ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم َفرصْدتُه. فَجَاَء يحثُو 

إِلى رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، قال: دعْنی فَإِنِّی ُمحْتاج، وعلَیَّ عِيالٌ ال أَعُود، فرِحمْتُهُ 

، ما فَعل أَِسيرَُک يَا أَبا هُرْيرة»  وَخَلَّيتُ سبِيلَه، فَأَصبحتُ فَقَال لی رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

إِنَّهُ قَدْ کَذَبَک »  قُلْت: يا رسُول اللَّهِ شَکَا حاجةً وَعِياالً فَرحِمْتُه، وَخَلَّيتُ سبِيلَه، فَقَال: «الْبارِحة؟ 

ِه اللَّ رسولِ إِلى ألَرْفَعنَّک: فقلت فَأَخَذْته، الطَّعام، مِنَ يحْثُو فَجاءَ. الثَّالِثَة فرصْدتُهُ .  «وسيَعُودُ 

صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وهذا آخِرُ ثَالثٍ مرات أَنَّکَ ال َتزْعُمُ َأنَّکَ تَعُود، ثُمَّ َتعُودُ، فقال: دعْنی فَإِنِّی 

أُعلِّمُکَ کَلِماتٍ ينْفَُعکَ اللَّه بهَا، قلت: ما هُن؟ قال: إِذا أَويْتَ إِلى فِراِشکَ فَاقْرأْ آيةَ الْکُرِسی، فَإِنَّهُ 

اَل عليَْک مِنَ اللَّهِ حافِظ، وال يقْربَُک شيْطَانٌ حتَّى تُصْبِح، فَخَلَّيُْت سبِيلَهُ فَأَصْبحْت، فقَالَ لی لَن يزَ

فقُلت: يا رَسُول اللَّهِ زَعم أَنَّهُ  «ما َفعَل َأسِيرُکَ الْبارِحة؟ »  رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:

قلت: قال لی: إِذا أَويْتَ إِلى  «مَا هِیَ ؟ »  نی اللَّه بهَا، فَخَلَّيُْت سبِيلَه. قال:يُعلِّمُنی کَلِماتٍ ينْفَعُ

وقال  { الْقَيُّومُ  الحیُّ  ُهو إِالَّ إِلهَ  ال اللَّه}   فِراشَِک فَاقرَْأ ايَة الُْکْرسیِّ مِْن أَوَّلها حَتَّى َتْختِمَ اآلية:

ظ، وَلَنْ يقْرَبکَ شَيْطَانٌ حَتَّى ُتصْبِح. فقال النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ لی: ال يَزَال علَْيکَ مَِن اللَّهِ حَافِ

 قلت: ال، قال: «أَمَا إِنَّه قَدْ صَدقکَ وَهُو کَذوب،تَعَْلم َمنْ تُخَاطِبُ مُنْذ َثالثٍ يا أَبا هُرْيرَة؟ »  وسَلَّم:

 رواه البخاری. «ذَاکَ شَيْطَانٌ »
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6121

مرا وظيفه داد که زکات رمضان )صدقهء فطر( را نگه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

دارم. شخصی نزدم آمده و شروع به چنگ زدن طعام نمود و من او را گرفتم و گفتم: حتماً ترا 

 می برم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلخدمت 

ت نيازمند می باشم. من هم او را رها کردم. چون صبح گفت: محتاجم و عيالمند و سخ

 فرمود: ای ابو هريره! اسير تو ديشب چه کار کرد؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنمودم 

از نيازمندی شديد وعيالمندی شکايت نمود و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 دلم بحالش سوخته و او را رها کردم. 
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باش که او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و دانستم که او طبق  فرمود: با خبر

باز خواهد گشت و انتظارش را کشيدم باز آمده وشروع  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفرمودهء 

 می برم! اهلل عليه وسلم یصلبه چنگ زدن طعام نمود و گفتم: حتماً ترا خدمت رسول اهلل 

ج و عيالمندم و باز نمی گردم. بر او رحم نموده و رهايش گفت: مرا بگذار، زيرا من محتا

 فرمود: ای ابو هريره! اسيرت چکار کرد؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلکردم و صبح نمودم باز 

از نيازمندی و عيال داری شکوه نمود و من هم او  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 را رحم کرده و رهايش نمودم.

او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و من برای بار سوم انتظارش را  کشيدم!  فرمود:

اهلل  یرسول اهلل صلباز آمده و از طعام چنگ می زد و من او را گرفته و گفتم: حتمًا ترا خدمت 

 خواهم برد و اين آخرين سه بار است. تو گفتی که باز نگردی و باز گشتی. عليه وسلم

انا من به تو کلماتی می آموزم که خدای متعال بوسيلهء آن به تو گفت: مرا بگذار! هم

 فايده رساند.

 گفتم: آنها کدام اند؟

گفت: چون در بسترت قرار گرفتی، آيت الکرسی را بخوان، زيرا از سوی اهلل حافظی 

 بشکلی مستمر تا صبح با تو بوده و شيطانی بتو نزديک نمی شود و من او را رها نمودم.

 بمن فرمود: اسيرت ديشب چه کرد؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمودم، چون صبح ن

تصور می کرد که او به من کلماتی ياد می دهد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 که خدای متعال بدان مرا نفع می رساند.

 فرمود: آن چيست؟

بخوان تا آيه را ختم  گفتم: بمن گفت چون به بسترت در آمدی آيت الکرسی را از اول آن

و بمن گفت: که از جانب خدای تعالی بر تو حافظی مقرر  } اللَّه ال إِلهَ إِالَّ ُهو الحیُّ الْقَيُّومُ {کنی: 

فرمود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمی گردد تا صبح کنی و هيچ شيطانی بتو نزديک نمی شود، 

 گو است.آگاه شو که او بتو راست گفته، ولی او بسيار دروغ

 آيا می دانی که از سه شب به اين طرف با کی خطاب می کرده ای، ابو هريره؟

 گفتم: نه
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 فرمود: آن شيطان است.
 

منْ » :قال وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسُول أَنَّ  عنْه اللَّه رَضِی الدَّْردِاءِ أَبی وعن -6126

مِنْ آِخرِ سُورِة »  . وفی رواية: «هْف، ُعصمَ منَ الدَّجَّالِ حفِظَ عْشر آيَاتٍ مِنْ َأوَّلِ سُورِة الْکَ

 رواه مسلم. «الکهْف
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو دارداء  -6126

فرمود: کسيکه ده آيه از اول سورهء کهف را حفظ کند، از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دجال محفوظ و مصتون می ماند.

 ر سورهء کهف آمده.و در روايتی: از آخ
 

بيْنَما جِبْرِيلُ عليهِ السَّالم قاعِدٌ عِندَ النَّبِیِّ  :قَال عنْهُما اللَّه رضِی عبَّاسٍ ابْنِ وعَنِ -6122

 لَمْ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َسمِعَ نَقِيضًا مِنْ َفوْقِه، فََرفَعَ رَأْسَه فَقَال: هذا باب مَِن السَّمَاِء فُتِحَ اليَْومَ و

لََّم يُفْتَح قَطُّ إِالَّ اليَْوم، فَنََزلَ مِنه مَلٌک فقال: هذا مَلَکٌ َنزَلَ إِلى األَْرضِ لم يَنْزِْل قَطُّ ِإالَّ اليَوْمَ َفسَ

رأَ وقال: أَبشِرْ بِنورَينِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُْؤتَهُمَا نَبِیٌّ قَبَلک: فَاتحِة الکتاب،وخَواتِيم ُسورَِة البَقَرة، لَن تَق

 رواه مسلم. «بحرٍْف منها إاِلَّ أُعْطِيتَه 
 

 :شده که گفتاهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -6122

بود، از باالی سرش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائيکه جبريل عليه السالم در نزد 

شده و صدايی را شنيده و سرش را باال نموده و گفت: اين دری از آسمان است که امروز باز 

جز امروز هرگز باز نشده و از آن فرشته ای فرود آمد، و گفت: اين فرشته ايست که به زمين 

فرود آمد و هر گز جز امروز فرود نيامده، پس سالم کرده و فرمود: شاد باش به دو نوری که 

برايت داده شده و به پيامبری پيش از تو داده نشده است: فاتحة الکتاب و آيات آخر سورهء 

 قره، هيچ حرفی از آن را نمی خوانی، مگر اينکه آن را داده می شوی.ب

 

 باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن -684
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ومَا » :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُول قَالَ: قَال عَنْهُ  اللَّه رَضیَ  ُهرَْيرَةَ أَبی وعَنْ -6123

هِ يَتْلُونَ کتاب اللَّه، ويتَدَارسُوَنه بيْنَهُم، إِالَّ نَزَلتْ علَيهم السَّکِيَنة، اجْتَمَعَ قَوْمٌ فی بَيْتٍ من بُيوتِ اللَّ 

 رواه مسلم. «وغَشِيَتْهُمْ الرَّحَْمة، وَحَفَّتْهُم المالئِکَة، وذََکرُهمْ اللَّه فيِمنْ عِنده 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6123

فرمود: و گرد نيامد گروهی در خانه ای از خانه های خدا  لماهلل عليه وس یرسول اهلل صل

که می خوانند کتاب خدا را و ميان شان مذاکره می کنند، مگر اينکه بر آنها سکينه و آرامش 

نازل شده و رحمت عام شامل حال شان گشته و فرشتگان بر آنها احاطه نموده و خداوند تعالی 

 د، ياد می کنند.آنها را به فرشتگانی که در نزد اوين

ش: اجتماع بر قرائت قرآن در این حدیث اشاره به فضیلت گرد آمدن برای قرائت قرآن و شرکت در جلسات 
 قرآن شده و چه خوب گفته شاعریکه:

 آسمان رشک برد بهر زمینی که درو

 یکدو کس یکدو نفس بهر خدا بنشینند     

 یلت و ثواب زیادی برخوردار است. )مترجم( محافلیکه بیاد خدا و تالوت قرآن خدا بگذرد، از فض

 

 باب فضيلت  وضوء -685
 

قال اهلل تعال: }يَا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمُْتْم إِلَى الصَّالةِ فاغِْسلُوْا وُجُوهَکُْم { إلی قوله 

ُيطَهََّرُکمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمََتهُ عَلَيْکُْم لَعَلَّکُمْ تعالی }مَا يُرِيدُ الّلهُ لَِيجْعََل عَلَيْکُم مِّنْ حَرٍَج وَلَـکِن يُرِيدُ لِ

 1المائدة:  {1تَشُْکرُونَ{ }
 

خداوند می فرمايد: ای مسلمانان چون به نماز برخيزيد، پس بشوئيد رويهای خد را. تا 

فرمودهء باريتعالی: خدا نمی خواهد که بگرداند بر شما دشواريی، ولی می خواهد که پاک سازد 

 1مت خود را بر شما تمام کند، تا شود که شکرگزاری کنيد. مائده: و نع
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رَسُولَ  سمِعْت: قال عَنْه اللَّه رضیَ  ُهرْيرَةَ أَبی وعَنْ -6124

منِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أَْن ُيطِيل إِنَّ أُمَّتی يُدَْعْونَ يَوْمَ القِيامَةِ ُغرّاً مَحجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوضوءِ فَ »  :يقُول

 متفقٌ عليه. «غُرَّتَه، فَليفعْل 
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 روايت است که گفت:  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6124

شنيدم که می فرمود: امتم در روز قيامت از آثار وضوی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

از سفيدی می درخشد(. پس شان غر و محجل ناميده می شوند )آنکه دست و پا و جبينش 

 آنکه از شما می تواند که غرهء خود را دراز نمايد، بايد اين کار را عملی کند.
 

تَبْلُُغ الحِلية مَِن المؤمِن »  وعنه قَال: سَمِعْت خَلِيلی َصلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم يُقول: -6125

 رواه مسـلم. «حَيْث يبْلُغُ الوضـوءُ 
 

 اهلل عليه وسلم یصلروايت است که گفت: از خليلم  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6125

 شنيدم که می فرمود: زيور مؤمن بجايی می رسد که آب وضوء می رسد.
 

»  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولُ قال: قال عنه اللَّه رضی عفانَ بن عثمانَ وعن -6121

رواه  «رَجَت َخطَايَاُه مِنْ جسَدِِه حتَّى تَْخُرجَ مِنْ تحتِ أَظفارِِه منْ تَوَضَّأَ فَأَحْـسَنَ الوضـوءَ ، خَ 

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عثمان بن عفان  -6121

فرمود: کسيکه وضوء کند و نيکو وضوء نمايد، گناهانش از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ی برآيد.بدنش بيرون می شود، حتی اينکه از زير ناخنهايش م
 

 رَأَْيتُ رسُوَل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم يَتََوضَّأُ مثلَ وُضوئی هذا ثُمَّ قال: :قال وعنهُ -6127

 رواه مسلم. «مَنْ تَوَضَّأَ هکذا غُِفرَ َلهُ مَا تَقَدََّم مِنْ ذَنبِهِ، َوکَانَتْ َصالُتهُ وَمَشْيُُه إِلى المَسْجِدِ نَافِلَةً» 
 

 مروی است که گفت: اهلل عنه یرضاز عثمان بن عفان  -6127

را ديدم که مثل اين وضويم، وضوء ساخته و فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمن 

کسيکه اينگونه وضوء کند، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود، و نماز و رفتن او به مسجد 

 برايش نافله بحساب می رود.
 

إِذا »  ی اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ َصلّى اهلُل َعلَيْهِ وسَلَّم قال:رض هريرةَ  أبی وعن -6128

فَغَسل وجهَُه َخرجَ مِنْ وَجِههِ کلُّ خطِيَتة َنظَر إِلَيْهَا بِعيْنيْهِ مع الماءِ  أَوِ المؤْمِنُ  تَوَضَّأَ العبدُ الُمسِلم 

نْ يديِه ُکلُّ َخطيتَةٍ کانَ بطَشَتْهَا يداهُ مََع المَاءِ أَوْ أَوْ معَ آخِر قَْطرِ الماءِ ، فَإِذا غَسل يديه، َخرج مِ
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مع آخِر قَْطرِ الماءِ ، فَإِذا غَسلَ رَِجليْه، خَرََجتْ کُلُّ َخطِيتَةٍ مَشَتها رِجاله مع الماءِ أَوْ مَع آخرِ َقطرِ 

 رواه مسلم. «الماءِ ، حتى يخرُجَ نَقِيًّا مِن الذُّنُوِب 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضره از ابو هري -6128

فرمود: چون بندهء مسلمان يا مؤمن وضوء سازد، دو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رويش را بشويد، هر گناهی که به چشمانش بسوی آن نگريسته، از رويش همراه آب، يا با 

آن آخرين قطره های آب می برآيد و چون دستهايش را بشويد، هرگناهی که دستهايش به 

چنگ زده با آب يا با آخرين قطرهء آب می برايد و چون پاهايش را بشويد، هرگناهی که 

پاهايش بسوی آن رفته با آب يا با آخرين قطرات آب می برآيد، تا اينکه از گناهان پاک بيرون 

 می شود.
 

السَّالُم عَلَيْکُْم دَار »  ال:فَقَ المقبرةَ  َأَتى وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُول أَنَّ  وعنْهُ -6129

 يا أَولَسْنَا إِخْوانَکَ  : قَالُوا: «قَومٍ مُؤْمِنينِ وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بُِکمْ الحِقُون، ودِْدتُ أَنَّا قَْد رأَيْنَا إِخْوانَنَا 

کيف تَْعرِفُ مَنْ َلمْ يَْأتُوا بَعُْد  الوا:ق «أَنُْتمْ أَصْحَابی، وَإخْوَانُنَا الّذينَ لَم يَأُْتوا بعد »  قال: اللَّه؟ رسُول

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُال لهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحجَّلَةٌ بيْنَ ظهْریْ خَيْلٍ دُهْمٍ ِبهْم، »  فقال: من أُمَّتِکَ يا رسول اهلل؟

رًّا مَحجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وأَنَا فَإِنَّهُمْ يأُْتونَ غُ » قَال: بلَى يا رسولُ اللَّه، قَالُوا: «أَال يْعرِفُ خَيْلَه؟ 

 رواه مسلم. «فرَطُهُمْ على الحْوضِ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6129

السَّالُم عَلَْيکُمْ دَار َقومٍ ُمؤْمِنينِ » به گورستان آمده فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

سالم بر شما سرای قوم مؤمنان و اگر خدا بخواهد، به شما « قُونَوإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِکُمْ الحِ

 ملحق خواهيم شد. دوست داشتم که برادران مان را می ديدم. 

 آيا ما برادرانت نيستيم؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 فرمود: شما اصحاب و ياران من هستيد و برادران مان کسانی اند که هنوز نيامده اند.

چگونه می شناسی از امتت کسی را که هنوز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 نيامده؟

فرمود: چطور است که هرگاه مردی گلهء اسبی داشته باشد، که پيشانی و دست ها و 

 پاهايش سفيد باشد، در ميان گلهء اسپانی که سياه و يک رنگ اند، آيا گله اش را نمی شناسد؟
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 گفتند: آری!

فرمود: همانا ايشان می آيند، در حاليکه از سبب وضوء پيشانی و دست ها و پاهای شان 

 سفيد است و من قبل از ايشان بر حوض وارد می شوم.
 

أَال أَدُلُّکُْم على ما يَمُْحو اللَّه ِبهِ »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رُسولَ أَنَّ وعنْهُ -6131

إِسْباغُ الوُضُوءِ على المکَارِهِ وکَْثرَُة  قَال: بلى يا رَُسول اللَّه، قَالُوا: ُع بِِه الدَّرجات؟الخَطَايا، ويرْفَ

 رواه مسلم. «الخُطَا إلى المساجِد، واْنتِظَارُ الصَّالِة بعْد الصَّالة، فَذلِکُمُ الرِّبَاط، فذلُِکمُ الرِّباطُ 
 

 که:روايت است  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6131

فرمود: آيا شما را به چيزی که خداوند تعالی بوسيلهء آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 گناهان را محو نموده و درجات را بلند می برد، راهنمائی نکنم؟

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: آری يا 

گام زدن  فرمود: تمام وضوء کردن بر سختی ها، )همچون سردی و گرمای زياد( و بسيار

 بسوی مساجد و انتظار نماز بعد از نماز. پس اين است جای مالزمت و پيوستگی.
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قَال عنْهُ اللَّه رضَی األَْشعرِیِّ مَالکٍ أَبی وعَنْ -6136

 رواه مسلم. «الطُُّهورُ َشطُْر اإلِيمانِ » :وسَلَّم

 اب الصبر.وقد سبقَ بِطولِهِ فی ب

 حدِيثٌ  َوهُو ، الرَّجاءِ باب آِخرِ فی السَّابِقُ  عنْهُ اللَّه رِضیَ عَبْسةَ بْنِ عمرو حديثُ  الباب وفی 

 .الخيرات من جُملٍ على مُشْتَِملٌ عظيم،
 

 روايت شده که:  اهلل عنه یرضاز ابو مالک اشعری  -6136

 ان است.فرمود: پاکيزگی نصف ايم اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اين حديث را مسلم روايت نموده و با درازی اش در باب صبر گذشت و در اين باب 

است که در آخر باب رجاء گذشت و آن حديث بزرگی  اهلل عنه یرضحديث عمرو بن عبسه 

 است که شامل جمعی از خيرات است.
 



 612 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

ما »  ى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم قَال:صَلّ النَّبِیِّ عنِ عَنْهُ  اللَّه رضی الخَطَّابِ بْنِ عُمَر وعنْ -6132

ثُمَّ قَال: أَشْهدُ َأنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحَْده ال َشريکَ  أَو فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ  مِنْکُمْ مِنْ أَحدٍ يتوضَّأُ فَُيبْلِغُ 

رواه  «الثَّمَانِيَُة يَدْخُلُ مِْن أَيِّها شاَء  لهُ، وأَشْهُد أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُوُله، ِإالَّ فُتَِحت لَهُ أَْبواُب الجنَّةِ 

 مسلم.

 . «اللَّهُمَّ اجْعلْنی من التَّوَّابِيَن واجْعلْنی مِنَ المَُتطَهِّرِينَ »  :الترمذی وزاد      
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -6123

وء بگيرد و آن را برساند فرمود: هيچکدام شما نيست که وض اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

يا کامل نمايد )شک راويست( سپس بگويد: أَشْهدُ أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحْدَه ال َشريکَ لهُ، وأَشْهدُ 

أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُُه وَرسُوُله، مگر اينکه  تمام هشت دروازهء بهشت باز می گردد، تا از هر کدام که 

 سلم روايت نموده است. بخواهد داخل گردد. اين حديث را م

و ترمذی افزوده که: اللَّهُمَّ اجْعلْنی من التَّوَّابِينَ واجْعلْنی مِنَ المُتَطَهِّرِينَ. بار الها! مرا از 

 زمرهء آنانيکه زياد توبه نموده و بسيار پاکيزه کاری می نمايند، بگردان.

 

 

 باب فضيلت  أذان -681
 

 ر ساختن.اذان به معنی اعالم است، يعنی با خب
 

لَْو يعْلُم »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُولَ أَنَّ عنْهُ  اللَّه رَضِیَ  هُرْيرةَ  أَبی عَنْ -6133

وَن النَّاسُ ما فی النِّداِء والصَّفِّ األَولِ. ُثمَّ َلمْ يَجُِدوا إِالَّ َأنْ يسْتَهِموا علَيِه السْتهموا علَْيهِ، ولْو يْعَلمُ

 متفقٌ عليه. «فی التَّهْجِير السْتبَقوا إَليْه، ولَوْ يعَْلمُون ما فی العَتَمَةِ والصُّبْحِ ألتوهمُا ولَوْ حبواً  ما
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضز ابو هريره ا -6133

فرمود: اگر مردم بدانند که در اذان و صف اول چه مزيتی  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

آن را، مگر به اينکه برای آن قرعه اندازند، حتماً بر آن قرعه می اندازند. و اگر  است، پس نيابند

می دانستند که در ابتداء  رفتن به نماز چه مزيتی است، حتماً بسوی آن مسابقه می کردند و اگر 
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بدانند که چه مزيتی در نماز عشاء و صبح است، همانا اگر به خزيدن هم می بود، در آن حاضر 

 د.می شدن
 

»  :يَُقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رُسولَ سمِْعتُ: قَال عنْهُ  اللَّه رضی مُعاوِيةَ وعنْ -6134

 رواه مسلم. «المُؤذِّنُونَ أَطْوُل النَّاسِ أعْنَاقاً يوْمَ القِيامةِ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز معاويه  -6134

شنيدم که می فرمود: مؤذنين )اذان دهندگان( در روز  سلماهلل عليه و یرسول اهلل صلاز 

 قيامت گردن فرازترين مردم اند.

 ش: یعنی بیش از همه به رحمت خدا نزدیک اند.
 

 اللَّه رِضیَ الخُدْرِیِّ سعِيدٍ أَبَا َأن َصعْصعَةَ أَبی بنِ الرَّحْمنِ عبدِ بْنِ اللَّه عَبْدِ وعنْ -6135

فَأَذَّْنتَ للصالة، فَارْفَعْ  أَْو باِديَتِکَ  َک ُتحِبُّ اْلغَنَم والْبادِيةَ فإِذا کُْنتَ فی غَنَِمکَ إنی أرا :لَه قَالَ عنْهُ

صَوَْتکَ بالنِّدَاءِ ، فَإِنَُّه ال يْسمُع مَدَى صْوتِ الُمؤذِّن جِن، وال إِنْس، َوال َشیْءٌ ، إِالَّ شَهِد لَُه يوْمَ 

 رواه البخاری. مِعْتُهُ مِنْ رَسُوِل اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم.قال أبو سعيد: سَ« الْقِيامَةِ 
 

 از عبد اهلل بن عبد الرحمن بن ابی صعصعه روايت شده که: -6135

به وی گفت: من می بينم که تو گوسفند و باديه را دوست  اهلل عنه یرضابو سعيد خدری 

برای نماز اذان گفتی صدای خود را به اذان  می داری، پس چون در گوسفند يا باديه ات بودی و

بلند کن، زيرا امتداد صدای اذان را جن وانس و چيزی ديگر نمی شنوند، مگر اينکه در روز 

رسول اهلل گفت: من اين حديث را از  اهلل عنه یرضقيامت برای او شهادت می دهند. ابو سعيد 

 شنيدم اهلل عليه وسلم یصل
 

إِذا » ةَ رضی اللَّه عنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:هُرْيرَ أَبی وعَنْ -6131

نُودِی بالصَّالة، أَْدبَر الشيْطَانُ و لُه ُضرَاطٌ حتَّى ال يْسمع التَّأْذِين، فَإِذا قُضَِی النِّداءُ أَقْبَل، حتَّى إِذا 

تَّثْوِيبُ أَقْبل، حَتَّى يْخِطر بَيْنَ المرْءِ ونَْفسِِه يقُول: اْذُکرْ کَذا، ثُوِّبَ للصَّالِة أَدَْبر، حَتَّى إِذا ُقضَِی ال

 متفقٌ عليه. «حَتَّى يظَلَّ الرَُّجلُ مَا يدرَی َکمْ صلَّى  لمَا لَْم يذُْکرْ منْ قَبْلُ  واذکُرْ کذا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6131



 614 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرمود:  هرگاه برای نماز آواز کرده شود، شيطان پشت  لماهلل عليه وس یرسول اهلل صل

می گرداند، در حاليکه باد می افگند تا اينکه اذان را نشنود و چون اذان گفته شود، روی می آورد 

 و چون برای نماز اقامه گفته شود، پشت می گرداند و چون اقامت تمام شود، باز ميآيد.

 نهایت نفرت او از شنیدن اذان است. ش: یا حقیقتاً باد می افگند، یا مراد
 

 اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رسُولَ سَمِع أَنه عنْهُما اللَّه رِضیَ العاصِ  بْنِ عَمرِو ْبنِ اللَّهِ  عبْدِ وَعَنْ -6137

نْ صَلَّى عَلیَّ صَالًة إِذا سمِعْتُُم النِّداءَ فَقُولُوا مِْثلَ ما يَقُول، ُثمَّ صَلُّوا عَلی، فَإِنَُّه مَ»  :يقُول وسَلَّم عَلَيْهِ

بْدٍ منْ صَلَّى اللَّه عَلَْيهِ بِهَا عْشرا، ُثمَّ سلُوا اللَّه لی اْلوسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنزَِلةٌ فی الجنَّةِ ال تَنْبَِغی إِالَّ لعَ

 رواه مسلم. « عِباد اللَّه وَأَرْجُو َأنْ َأکُونَ أَنَا هُو، فَمنْ سَأَل لیَ الْوسِيلَة حَلَّتْ لَُه الشَّفاعَةُ
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -6137

شنيد که می فرمود: چون اذان را شنيدند مثل آنچه که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

مؤذن می گويد، بگويد. سپس بر من درود بفرستيد، زيرا هر کس که بر من يکبار درود بفرستد، 

رابر آن بر وی ده بار درود می فرستد. سپس از خداوند برايم وسيله را بخواهيد آن خداوند در ب

مقام و مرتبتی است در بهشت که جز برای بندهء از بندگان خدا نمی زيبد و اميدوارم که من آن 

باشم. پس آنکه از خداوند تعالی برايم وسيله را درخواست کند، شفاعتم بر وی واجب  –بنده  –

 می شود.
 

»  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُول أَنَّ عْنهُ اللَّه رضیَ  الخُدْرِیِّ سعيدٍ أَبی وعن -6138

 . متفق عليه. «إِذا سمِعْتُمُ النِّداءَ ، فَُقوُلوا َکما يقُولُ الُمؤذُِّن 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6138

فرمود: چون اذان را شنيديد مثل آنچه که مؤذن می گويد،  وسلم اهلل عليه یرسول اهلل صل

 بگوئيد.
 

من قَال حِين »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رَُسولَ أَنَّ  عنْهُ  اللَّه رَضی جابرٍ وَعنْ -6139

ئِمةِ، آت مَُحمَّداً الْوسِيلَة، والْفَضَيَِلة، وابْعثْهُ يسْمعُ النِّداءَ : اللَّهُمَّ َربَّ هِذهِ الدَّعوةِ التَّامَّة، والصَّالةِ الْقَا

 رواه البخاری. «مقَامًا محْمُوداً الَّذی وعَْدتَه، حلَّتْ لَُه شَفَاعتی يْوم الْقِيامِة 
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6139

اللَُّهمَّ رَبَّ فرمود: کسی که چون اذان را بشنود بگويد:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و  اهلل عليه وسلم یمحمد صلهذِهِ... پروردگارا خداوند اين دعوت تام و درود ثابت، برای 

فضيلت را ارزانی کن! و او را به مقام نيکويی بفرست که بوی وعده کرده ای؛ در روز قيامت 

 شفاعتم برايش الزم می شود.
 

 ه عنْهُ عَن النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ:اللَّ رِضیَ وقَّاصٍ أَبی بْن سَعْدِ وعنْ -6141

مَنْ قَال حِينَ يسْمعُ المُؤذِّن: أَشْهَد َأنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحْدهُ ال َشريک له، وَأَنَّ ُمحمَّداً عْبدُهُ 

 رواه مسلم. «فِر َلهُ ذَنُْبهُ وَرسُولُه، رضِيتُ بِاللَّهِ ربًّا، وبمُحَمَّدٍ َرسُوال، وباإِلسْالمِ دِينًا، غُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6141

فرمود: کسی که چون اذان را می شنود، بگويد: أَشْهَد َأنْ ال  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

إِله إِالَّ... گواهی می دهم که معبود برحقی جز اهلل نيست وگواهی می دهم که محمد بنده و 

و دين اسالم راضی  اهلل عليه وسلم یمحمد صلتادهء خداست به ربوبيت اهلل و رسالت فرس

 شدم، گناهانش آمرزيده می شود.
 

الدُّعَاءُ ال »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ قَال: قَال عنْهُ اللَّه رضیَ أَنَسٍ وعنْ -6146

 داود والترمذی وقال: حديث حسن.رواه أبو  «يُردُّ بين األَذانِ واإلِقامِة 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6146

 فرمود: دعای بين اذان و اقامت رد نمی شود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 

 باب فضيلت  نمازها -687
 

هِ وسَلَّم عَلَيْ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُول سمِعْتُ : قَال عنْهُ  اللَّه رضی ُهرَْيرةٍ أَبی وَعنْ -6142

َأرأَيْتُْم لَْو أَنَّ َنهْراً بِباب أََحدِکم يغْتَِسلُ مِنْه ُکلَّ يَوٍْم خَمْس مرَّات، هلْ يبْقى مِْن َدرَنِهِ »  يَقُول:

فذلَک مَثَلُ الصََّلواِت الخَمْس، يمُْحو اللَّه بِهنَّ »  قالُوا: ال يبْقَى مِنْ درنِِه شَیْء ، قَال: «شَیءٌ؟

 فقٌ عليه.مت «الخطَايا 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6142

شنيدم که می فرمود: خبر دهيد که هرگاه به دروازهء  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

يکی از شما جويی باشد و وی روزانه پنج بار در آن غسل کند، آيا از چرکيهايش چيزی می 

 ماند؟

 اند.گفتند: از چرکيهايش چيزی نمی م

فرمود: پس اين مثل نمازهای پنج وقت است که خداوند بوسيلهء آن گناهان را محو می 

 نمايد.
 

مثَُل »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُولُ قال: قال عنهُ اللَّه رَضیَ جَابِرٍ وعنْ -6143

رواه  «ِسلُ مِنْهُ کُلَّ يَوْمٍ خمْسَ مرَّاتٍالصَّلواتِ الخَمْسِ کمثَِل نهْرٍ غْمرٍ جارٍ عَلى باب أَحَدُِکم يغْتَ

 مسلم.
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6143

فرمود: مثل نمازهای پنجگانه مانند جوی پر آبی است که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بر دروازهء خانهء يکی از شما جاری باشد و او روزانه در آن پنج بار غسل نمايد.
 

عَنِ ابْنِ مَْسُعودٍ رضی اللَّه عنُْه أَنَّ رجُالً أَصاب مِِن امْرَأٍة قُبْلَة، فأََتى النَّبِیَّ َصلّى و -6144

} وأَقِم الصَّالةَ َطرفی النَّهَار وَزُلَفا مِنَ اللَّيْل، إِنَّ  اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَأَخبرُه فأَنزَل اللَّه تعالى : 

 متفقٌ عليه. «لجمِيع أُمَّتی کُلِّهِمْ»  قال: أَلِی هذا؟ فقال الرَّجُل: تَاتِ {الْحَسنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6144

آمده و ايشان را با  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی زنی را بوسه نموده و سپس خدمت 

ِقم الصَّالةَ َطرفی النَّهَار وَزُلَفا مِنَ اللَّيْل، } وأَخبر ساخت و خداوند تعالی اين آيه را نازل فرمود: 

 آن مرد گفت: آيا اين فقط در مورد من است؟ إِنَّ الْحَسنَاِت يُذهِبْنَ السَّيِّتَاتِ {

 فرمود: برای همهء امتم می باشد.
 

الصَّلواُت » قال: وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسول أَنَّ  عنهُ  اللَّه رضی ُهريرة أَبی وعن -6145

 رواه مسلم. «الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَة، کفَّارٌة لما بَيْنهُن، ما لم ُتغش الکبَاِئرُ 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6145

فرمود: نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه کفاره است  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ميان شان واقع شود )مراد گناهان صغيره است( تا ماداميکه گناهان کبيره برای گناهانی که در 

 انجام نشود.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسولَ  سمِعْتُ: قال عنهُ اللَّه رضی عفان بنِ عثمانَ وعن -6141

وَخُشوعَهَا، وَرُکُوعَها، إاِلَّ  ما مِن امْرِیءٍ مُسْلِمٍ تحضُُرهُ صالةٌ َمکتُوبةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوَءَها،» :يقول

 رواه مسلم. «کانت کَفَّارًة لما قَبْلَهَا ِمنْ الذنُوبِ ما لم تُْؤتَ کَِبيرة، وَذلکَ الدَّْهرَ کلَّهُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عثمان بن عفان  -6141

ست که هنگام شنيدم که می فرمود: هيچ مسلمانی ني اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

نماز فريضه اش برسد و او نيکو وضوء نموده و خشوع و رکوعش را به وجهی نيکو بجای آورد، 

مگر اينکه )اين کارها( کفاره است برای گناهان پيش از آن تا زمانی  که گناهان کبيره انجام 

 نشده باشد و اين امر در تمام وقت جاری است.

آوری است مسألهء خشوع و خضوع و درست بجا نمودن ارکان است  ش: مسألهء که در مورد نماز قابل یاد
که متأسفانه بدان کمتر توجه می شود، در حالیکه هرگاه نماز گزار خشوع و خضوع و آرامش را در رکوع و سجده و 
 سایر ارکان رعایت نکند، نمازش ناقص است و بهرهء درستی از نمازش برده نمی تواند و این اهمال ما طوری عام
شده که اصالً ائمهء محترم مساجد خود آنرا امری عادی تلقی نموده مأمومین خود را بآن متوجه نمی سازند که 

بهترین دلیل بر این امر است که نماز بی نیاز و بی سکون و آرامش نمازی مقبول  "قم فصل فإنک لم تصل"حدیث 
 بحساب نمی رود. )مترجم(

 

 باب فضيلت  نماز صبح و عصر -688
 

مَنْ »  :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسول َأنَّ عنهُ اللَّه رضی موسى أَبی عن -6147

 متفقٌ عليه. «صلَّى البرْديْن دَخََل الجنَّة 
 

 روايت شد که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6147

ارد به فرمود: کسی که بردين )نماز عصر و صبح( را بگز اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بهشت داخل می شود.
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 اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رسول سمِْعتُ: قال عنْهُ اللَّه رضیَ  رُويْبةَ بن عِمارَةً بن زهيْرٍ وعن -6148

يعْنی الفجْر،  «لَنْ يلجَ النَّار أَحدٌ صلَّى قبْلَ طُلوعِ الشَّمْس وََقبْل غُرُوبَها »  : يقول وسَلَّم عَلَيْهِ

 والعصْر. رواه مسلم.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز زهير بن عماره بن رويبه  -6148

شنيدم که می فرمود: کسی که پيش از برآمدن آفتاب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 و پيش از غروب آن نماز بخواند )يعنی صبح و عصر( هرگز به جهنم داخل نمی شود.
 

 عنهُ قال: قال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: اللَّه رضی سُفْيانَ بن جُندَبِ وعن -6149

رواه  «منْ صَلَّى الصُّبْحَ فُهَو فی ذِمَِّة اللَِّه فَانُْظرْ يَا ابنَ آدم اَل يَطْلُبنَّک اللَّه مِنْ ذِمَّتِِه ِبشیٍء » 

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جندب بن سفيان  -6149

فرمود: آنکه نماز صبح را ادا کند او در عهد و پيمان خدا  عليه وسلماهلل  یرسول اهلل صل

 است. پس بنگر ای فرزند آدم که خداوند چيزی از عهدش را از تو نطلبد.
 

 :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اللَّهِ  رسولُ قال: قال عنهُ  اللَّه رضی ُهريرةَ  أَبی وعن -6151

اللَّيْل، ومالئِکٌَة بِالنَّهَار، وَيجْتَمُِعونَ فی صَالةِ الصُّبْحِ وصالِة العصْر، ثُمَّ يَتَعَاقَبُونَ فِيکم مَالئَِکةٌ بِ»

: کَيَف َترَکتمْ ِعبادِی ؟ فَيقُولُون: َترکنَاهُمْ  وهُو أَعْلمُ بِهمْ  يعْرُُج الَّذِينَ باتُوا فِيکم، فيسْأَلُهُمُ اللَّه 

 . متفقٌ عليه. «ون وهُمْ ُيصَلُّون، وَأتيناهُمْ وهُمْ ُيصلُّ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6151

فرمود: فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز در پی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

همديگر در ميان شما می آيند و در نماز صبح و عصر با هم يکجا می گردند. سپس آنانی که با 

ردگار شان در حاليکه بحال شان داناتر است، از آنان می پرسد شما بودند، باال می روند و پرو

 که بندگانم را چگونه ترک کرديد؟

آنها می گويند: گذاشتيم آنها را در حاليکه نماز می گزاردند و نزد آنها آمديم در حاليکه 

 نماز می گزاردند.
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نا عِندَ النبیِّ صَّلى اهلُل عَلَيِْه ک: قال عنهُ  اللَّه رضیَ  البجلیِّ  اللَّهِ عبدِ بنِ جَريرِ وعن -6156

إنکم سَتَرَوَْن ربکْم کما َتروَْن هذا القَمر، ال ُتضَامُّونَ فی »  وسَلَّم، فَنَظَرَ إِلى القَمرِ لَيْلَةَ البَدْر، فقال:

متفق  «وبها فافْعُلوارُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسَْتطَعْتُْم َأنْ ال تُْغلبُوا عَلى صالٍة قَبْل طُلُوعِ الشَّمْس، َوقَبْل غُرُ

 عليه.

 . «فَنََظرَ إِلى القَمر لَيْلَةَ َأرْبَعَ َعشَرةَ »  وفی رواية:
 

 از جرير بن عبد اهلل بجلی روايت شده که گفت: -6156

بوديم، ايشان بسوی ماه شب چارده نگريسته و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلما در حضور 

انند اين ماهی که می بينيد، خواهيد ديد. پس اگر فرمود: بدون شک شما پروردگار تان را م

توانستيد که مغلوب نشويد بر نمازی قبل از بر آمدن آفتاب )نماز صبح( و نماز قبل از غروب 

 آفتاب )نماز عصر( اين کار را بکنيد. )يعنی اين دو نماز را ادا کنيد(.
 

مَنْ تَرََک »  ِه صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم:اللَّ رسولُ قالَ: قال عنهُ اللَّه رضیَ بُريَْدةَ  وعن -6152

 رواه البخاری. «صَالَة العصْر فَقَدْ حَبِطَ َعملُهُ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6152

فرمود: کسيکه نماز عصر را ترک کند، عملش باطل می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 واب آنست )يعنی ثواب عملش باطل می شود(.گردد. مراد از باطل شدن عمل، باطل شدن ث

 

 باب فضيلت رفتن بسوی مساجد -689
 

مَنْ غَدا إِلى »  :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى النبیَّ َأنَّ عنهُ اللَّه رضیَ  هريرةَ  أَبی عن -6153

 متفق عليه. «رَاحَالمسْجِدِ أَوْ رَاح، أَعَدَّ اللَّه لهُ فی الجَنَِّة ُنزُالً کُلَّمَا غَدَا أَوْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6153

فرمود: کسيکه در سپيده دم يا بعد از زوال بطرف مسجد رود،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

خداوند در هر سپيده دم يا بعد از زوال که طرف مسجد می رود، در بهشت وسائل ميهمانی را 

 مهيا می کند.
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مَنْ تَطَهَّرَ فی بَيْتِه، ثُمَّ َمضى إِلى بيٍْت »  نَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال:أَ وعنهُ -6154

ُع مِنْ بُيُوِت اللَّه، لِيَقِْضیَ َفرِيَضةً مِنْ َفرائِِض اللَّهِ کانَتْ ُخطُواتُُه إِحْدَاها َتحُطُّ َخطِيتَة، واألُْخرى َترْفَ

 رواه مسلم. «دَرَجَةً 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6154

فرمود: کسيکه در خانهء خود طهارت نموده و سپس بخانهء از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

خانه های خدا )مسجد( برود تا فرضی از فرائض خدا را ادا کند، هر يکی از گامهايش گناهی را 

 کم نموده و گام ديگر مرتبهء او را بلند می برد.
 

کانَ رجُلٌ مِنَ األَْنَصارِ ال أَعْلم أَحدًا أَبْعَد  :قال عنه اللَّه رضیَ کْعبٍ بن أُبَیِّ وعن -6155

مِنَ المسْجِد مِنْه، وَکَاَنتْ ال ُتخْطِتُهُ صَالة، فَقيلَ له: لو اشتَريْتَ ِحمَارًا لِتَرْکَبَهُ فی الظَّلْمَاءِ وفی 

نْزلی إِلى جنْبِ المَسْجد، إِنِّی أُريُد أَنْ يُکتَب لی مَْمشای إِلى الرَّمْضَاءِ قال: ما يَسُرُّنی أَنَّ مَ

قَدْ جَمَع اللَّه لَک »  المسْجِد، وَرُجوعِی إِذا َرجَعْتُ إِلى أَهْلی. فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:

 رواه مسلم. «ذَلکَ کُلَّه 
 

 شده که گفت:روايت  اهلل عنه یرضاز ابی بن کعب  -6155

مرد انصاری بود که خانهء کسی از خانه وی دورتر از مسجد نبود و هيچ نمازی از او فوت 

نمی شد و به او گفته شد: چه می شود اگر االغی خريداری کنی که در شدت تاريکی و گرمای 

 شديد بر آن سوار شوی؟

 گفت: مرا خوشی نمی سازد که خانه ام به پهلوی مسجد باشد.

اهم که مزد رفتنم به مسجد و بازگشتم به خانواده ام در نامهء اعمالم نوشته من می خو

فرمود: هر آئينه خدای بزرگ همهء آن را برايت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلشود. سپس 

 فراهم کرده است.
 

سَِلمَةً َأْن خَلَِت البِقَاعُ حَوْلَ المسْجِد، فَأَرادَ بَُنو  :قال عنهُ  اللَّه رضیَ جابرٍ وعن -6151

بَلَغَنی أَنَُّکْم ُتريدُونَ َأن »  يْنتقلُوا قُْرَب المَسِْجد، َفبَلَغَ ذلَک النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فقالَ لهم:

تَبْ بَنِی سَلمَةَ ديارَُکمْ تُکْ»  قالوا: نعم يَا رَسوَل اللَِّه قَدْ أَرَدنَا ذَلک، فقال: تَنْتَقِلُوا قُْربَ المَسِْجد؟

رواه مسلم، وروى البخاری معناه  فقالوا: ما يَسُرَُّنا أَنَّا کُنَّا تَحَولْنَا: «آثارُکُم، دياَرکُمْ تُکْتَبْ آثارُُکمْ 

 من رواية أنَس.
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6151

 زمينهای اطراف مسجد خالی شد و بنو سلمه )شاخهء از انصار اند( خواستند به نزديک

رسيد و به آنها فرمود: بمن خبر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمسجد نقل مکان نمايند و خبر به 

 رسيده که می خواهيد نزديک مسجد نقل مکان نمائيد؟

 ما قصد اين کار را کرده بوديم.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: بلی يا 

حکم گيريد که گامهای زياد شما فرمود: جايهای خود را م اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

بسوی مسجد نوشته می شود )در نامه های اعمال شما( جايهای خود را محکم گيريد که 

گامهای زياد شما بسوی مسجد نوشته می شود. پس گفتند: شاد نمی شديم اگر نقل مکان 

 کرده بوديم.
 

إِنَّ » ى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:صَلّ  اللَّهِ  رسولُ  قال: قال عنه اللَّه رضیَ  موسى أَبی وعنْ -6157

 أَعْظَم الناس أَجرًا فی الصَّالةِ أَْبعَدُُهمْ إِليْها مْمشًى فَأَْبعَدُُهم. والَّذی يَْنتَظرُ الصَّالةَ حتَّى ُيصلِّيها مَعَ 

 متفقٌ عليه. «اإلِمامِ أَعَْظمُ أَجرًا مِنَ الذی يُصلِّيها ثُمَّ يَنَامُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6157

فرمود: بزرگترين مردم از روی ثواب در نماز دورترين  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

شان از روی رفتن است و باز دورترشان و آنکه انتظار نماز را می کشد تا آن را با امام ادا کند، 

 ثوابش فزونتر است از آنکه نماز را خوانده و خواب می شود.
 

بشِّروا المَشَائِينَ »  بُرَيَدةَ رضی اللَّه عنه عن النَّبِیِّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال: وعن -6158

 رواه أبو داود والترمذی. « فی الظَُّلمِ إِلى المسَاجِِد بِالنور التَّامِّ يَوْمَ القِيامَةِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6158

فرمود: آنانی را که در تاريکی ها به مساجد می روند به نور  ماهلل عليه وسل یپيامبر صل

 کاملی در روز قيامت مژده دهيد.
 

أَال »  :قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسول َأنَّ عنهُ اللَّهُ رضیَ هريرةَ أبی وعن -6159

إِسْباغُ »  قَالَ: بَلى يا رسوَل اللَّه. قَالُوا: الدَّرَجَات؟ أَدُلُّکُمْ عَلى مَا يمُْحو اللَّهُ ِبهِ الَخطَايَا، وَيَرْفَُع ِبهِ 
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الْوُضُوءِ عَلى المَکَارِه، وَکَثَْرةُ الخُطَا إِلى المََساجِد، وَانْتِظَارُ الصَّالةِ بعْد الصَّالة، فَذلِکُمُ الرِّباط، 

 رواه مسلم. «فَذلکُمُ الرِّباطُ 
 

 است که:روايت  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6159

فرمود: آيا راهنمائی کنم شما را به آنچه که خداوند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بوسيلهء آن گناهان را محو نموده و درجات را بلند می برد؟

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: آری يا 

نماز  فرمود: تکميل نمودن وضوء بر سختی ها و زياد گام زدن بسوی مسجد ها و انتظار

 بعد از نماز. پس آن است قرارگاه شما، پس آن است قرارگاه شما.
 

إِذا » :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عنِ عنهُ اللَّهُ رضیَ الخدْرِیِّ سعيدٍ أَبی وعن -6111

} إِنَّمَا يَعُْمرُ مَسَاِجدَ اللَّهِ  وجل: قال اللَّه عزَّ  «رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ َيعْتَادُ الَمسَاجِد فاشْهدُوا لَهُ بِاإلِيمَانِ 

 .حسن حديث : وقال الترمذی رواه. اآلية  مَنْ آمَن بِاللَّهِ والْيَومِ اآلخِرِ {
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6111

فرمود: چون شخص را ديديد که به مساجد پيوسته می آيد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ن داشتن او گواهی دهيد. خدای عزوجل فرمود: } إِنَّمَا يَْعمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ... { همانا آباد به ايما

 می کند مساجد خدا را آنکه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است.

 

 باب فضيلت انتظار کشيدن برای نماز  -691

ال َيزَالُ »  صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال: اللَّهِ  رسولَ أَنَّ  عنهُ  اللَّه رضیَ هريرةَ  أَبی عنْ -6116

 متفقٌ عليه. «أَحَدُکُْم فی صَالةٍ مَا دَامتِ الصَّاَلةُ َتحْبِسُه، ال َيمْنَعُهُ َأنْ يَنْقَلَِب إِلى أَْهِلهِ إِالَّ الصَّالةُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6116

ود: هميشه است يکی از شما در نماز ماداميکه نماز فرم اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 مانع وی شود و هيچ چيزی جز نماز مانع برگشت وی به خانواده اش نگردد.
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الماَلئِکَةُ ُتصَلِّی عََلى أَحَِدکُمْ مَا »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ وعنه -6112

 رواه البخاری. «ى فِيهِ مَا لمْ يُحِْدث، تَُقول: اللَّهُمَّ اغِْفرْ لَه، اللَُّهمَّ ارْحَْمهُ دَامَ فی ُمصَالَّهُ الَّذی َصلَّ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6112

فرمود: فرشتگان بر يکی از شما دعا می کنند ماداميکه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

باشد، تا لحظهء که بی وضوء نشود، می گويند:  وی در جای نمازش که در آن نماز گزارده

 اللهم.... خدايا او را بيامرز ومورد رحمتش قرار ده.
 

 صالةَ  لَيَْلةً أَخَّرَ وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولَ أَنَّ عنهُ اللَّه رضیَ أَنس وعن -6113

َصلىََِّ النَّاسُ وَرَقَدُوا ولَْم َتزَالُوا »  بوَجِْههِ بَْعدَ ما َصلَّى فقال: عَلَيْنَا أَقْبَلَ  ثُمَّ  اللَّيْلِ  شَْطرِ  إِلى الْعِشَاءِ

 رواه البخاری. «فی َصالةٍ مُنُْذ انْتََظرُْتموها 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6113

شبی نماز عشا )خفتن( را تا نصف شب به تأخير انداختند  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

عد از ادای نماز به آنها روی آورده و فرمود: مردم نماز گزارده و خواب شدند و شما از و سپس ب

 لحظه ای که انتظار نماز را می کشيديد، بطور مستمر در نماز بوديد.

 

 باب فضيلت نماز جماعت -696
 

َصالُة » قال: وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسولَ أَنَّ  عنهما اللَّه رضی عَمر ابنِ عن -6114

 متفقٌ عليه. «الجَمَاعَةِ أَفَضلُ مِنْ َصالةِ الفَذِّ ِبسَبْعٍ وَعِْشرِينَ درَجَةً 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6114

 برابر است. 27فرمود: ثواب نماز جماعت بر نماز تنهائی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

لزوم آن اختالفی نیست، ولی باید متذکر شد که امروز کمتر به این امر ش: در بارهء فضیلت نماز جماعت و 
خطیر و پراهمیت توجه می شود و الزم است که دعوتگران و مبلغان و ائمهء محترم مساجد، مردم را بیش از پیش 

 به حضور در جماعات تشویق نمایند، بخصوص نسل جوان را. )مترجم(
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صَالةُ » عنهُ قال: قال رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: اللَّه رضیَ هريرة أَبی وعن -6115

الرَّجُلِ فی جَماعةٍ ُتَضعَّفُ عَلى صالتِهِ فی بَيْتِِه وفی سُوقِهِ خمساً وَِعشْرينَ ِضعفًا، وذلکَ أَنَّهُ إِذا 

 الصَّالة، َلمْ َيخُْط خَْطوًة إِالَّ رُفَِعتْ لَه تَوَضََّأ فَأَحْسَنَ الُْوضُوءَ ُثمَّ َخرَجَ إِلى الَمسْجِد، ال يُْخرِجُه إِالَّ 

ا لَْم بهَا دَرَجَة، وَحُطَّتْ عَنْه بهَا خَطِيتَة، فَإِذا صَلى لَْم تَزَلِ الَمالئِکَة ُتصَلِّی عََليْهِ مَا دَامَ فی مُصَالَّه، مَ

متفقٌ عليه.  «زَالُ فی َصالةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّالةَ يُحْدِث، تَُقول: اللَّهُمَّ َصلِّ عَلَيْه، اللَّهُمَّ ارحَْمه. وَال يَ

 وهذا لفظ البخاری.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6115

برابر نمازش درخانه  25فرمود: نماز شخص در جماعت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و بازارش فزون می باشد.

جام دهد، پس بسوی مسجد برآيد که جز زيرا چون وی وضوء نموده و آن را درست ان

نماز چيز ديگری سبب برآمدن وی نگشته باشد، گامی نمی نهد، مگر اينکه در برابر آن درجهء 

برايش افزوده شده و گناهی از وی کم ميگردد. و چون نمازگزارد، هميشه فرشتگان بر او دعا 

گويند: اللهم صلی عليه، اللهم می کنند تا ماداميکه در جای نمازش بوده و بی وضوء نشود می 

 ارحمه و هميشه در نماز است، تا لحظه ايکه انتظار نماز را بکشد.
 

أَتَى النبیَّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم رَُجلٌ أَعمى فقال: يا رسولَ اللَّه، لَيْس  :قال وعنهُ -6111

اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيَُصلیِّ فی  لی قَائِدٌ يقُوُدنی إِلی الَمسْجِد، فَسأَلَ رسولَ اللَّهِ صَلّى

 «فَأَجِبْ »  قال: نَعَم، قال: «هلْ َتسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّالة؟  بيْتِه، فَرَخَّص لَه، َفلَمَّا َولىَّ دَعَاهُ فقال له:

 رواه مسلم.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6111

اهلل عليه  یرسول اهلل صلآمده و گفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی کور خدمت 

خواست  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل! من راهنمائی ندارم که مرا به مسجد آورد و از وسلم

بوی رخصت داد  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلتا بوی اجازه دهد که در خانه اش نماز گزارد و 

 ا خواسته و فرمود: آيا اذان را می شنوی؟و چون وی روی گرداند او ر

 گفت: بلی!

 فرمود: پس اجابت کن!
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 اللَّه رضیَ  المُؤَذِّنِ مَکْتُوم أُمِّ  بابنِ المعرُوف قيْسٍ  بْنِ عَمْرِو: وَقِيل  اللَّهِ عبدِ وعن -6117

بَاع. فقال رسوُل اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ يا رسوَل اللَّه إِنَّ الَمدِينَةَ کَثيَرُة الهَوَامِّ وَالسِّ :قَال أَنَّهُ  عنهُ

 .حسن بإسناد داود أبو رواه .  «َتسْمَعُ َحیَّ عَلى الصَّالة، َحیًّ عَلى الفَالح، فَحَيَّهاَلً » وسَلَّم:
 

 اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن قيس مشهور به ابن ام مکتوم مؤذن  -6117

 روايت شده که گفت:

آنحضرت در مدينه گزنده ها و درنده ها زياد است،  اهلل عليه وسلم یلرسول اهلل صيا 

فرمود: چون حی علی الصالة و حی علی الفالح را می شنوی، پس بر آن  اهلل عليه وسلم یصل

 عجله کن.
 

 وَالَّذِی» :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولَ أَنَّ عنهُ اللَّه رضی هريرةَ أبی وعن -6118

ؤمَّ نَفْسِی بِيدِِه لَقَدْ هَمَْمت أَن آمَُر بَحطٍَب فَيُحْتََطب،ُثمَّ آمَُر بالصَّالِة فَيُؤذَّنَ لَهَا، ُثمَّ آمَُر رَُجالً َفيُ

 متفقٌ عليه. «النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلى ِرجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِْم بيوتهم
 

 ه:روايت است ک اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6118

فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، قصد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کردم که امر کنم هيزم جمع نمايند و سپس به برپا شدن نماز دستور دهم که برای آن اذان 

گفته شود و بعد کسی را مأمور سازم که بمردم امامت دهد و سپس از آنها تخلف ورزم و به 

 که به نماز بيرون نشده اند و خانه های شان را بر سرشان بسوزانم.خانهء کسانی روم 
 

مَنْ سَرَّه أَن َيلْقَی اللَّه تعالى غدًا مُسْلًِما  :قال عنهُ اللَّه رضی مسعودٍ ابنِ وعن -6119

ى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم سُنَنَ فَلْيُحَافِظْ عَلى هَُؤالءِ الصَّلَوات حَيُْث يُنادَی بهن، فَإِنَّ اللََّه َشرَعَ لِنَبِيِّکم صَلّ

الهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الهُدى ، وَلَو َأنَّکُْم صلَّيْتم فی بُيوتِکم کما يُصَلِّی هذا المُتَخَلِّف فی بَيتِِه 

نها ِإالَّ منافق َمعْلُوُم لَتَرکتم سُنَّة نَبِيِّکم، ولَو َترکتم سُنََّة نَبِيِّکم َلضََللْتُم، ولَقَد رَأَيْتُنَا وما يََتخَلَّف عَ

 رواه مسلم. النِّفَاق، وَلَقَدَ کانَ الرَُّجل يُؤتىَ ِبه، يُهَادَی بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فی الصَّفِّ.

إِنَّ رسولَ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم عَلَّمَنَا ُسنَنَ الهُدَى ، وَإِنَّ مِن  :قال له روايةٍ  وفی      

 سُننِ الهُدَى الصَّاَلة فی المسَجِد الذی يَُؤذَّنُ فيه
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6119
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کسيکه شاد می شود اينکه فردا خدا را مالقات کند، درحاليکه مسلمان باشد، بايد بر اين 

اهلل عليه  یپيامبر صل نمازها مواظبت کند، در وقتيکه اعالن اقامهء آن می شود. زيرا خداوند برای

 راههای هدايت را نمودار کرده است و اين نمازها از همين راههای هدايت اند. وسلم

و اگر شما مثل کسيکه در خانه اش از نماز )جماعت( تخلف می ورزد، آن را در خانه های 

اهلل  یصلپيامبر خود ادا کنيد، همانا سنت و طريقهء پيامبر تان را ترک نموده ايد. و اگر سنت 

تان را ترک کرديد، هر آئينه گمراه می شويد و در حقيقت ديديم که از آن جز  عليه وسلم

 منافقيکه نفاقش آشکار است، کسی تخلف نمی ورزيد.

و همانا مرد به نماز آورده می شد، در حاليکه در ميان دو مرد کشانده شده و بر آنها تکيه 

 د.کرده بود، تا اينکه در صف ايستاده می ش

برای ما راههای هدايت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی از وی آمده که گفت: 

 را آموخت که از جمله نماز جماعت در مسجديکه در آن اذان داده می شود است.
 

 وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولَ سمعت: قال عنه اللَّه رضی الدرداءِ أَبی وعن -6171

مِن ثَالثَةٍ فی قَرْيَةٍ وال بَدْوٍ ال تُقَامُ فِيهمُ الصَّالةُ إِالَّ قدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَان.  ما»  :يقول

 رواه أبو داود بإِسناد حسن. «فَعَلَيکُمْ بِالجَمَاعَة، فَإِنَّمَا يأْکُلُ الذِّئُْب مِنَ الغَنِم القَاصِيَةَ 
 

 ايت شده که گفت:رو اهلل عنه یرضاز ابو درداء  -6171

نفری در ده يا باديهء  3شنيدم که می فرمود: هيچ  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

وجود ندارد که نماز در آنها اقامه نشود، مگر اينکه شيطان بر آنها چيره می شود، پس بر شما 

 ی ربايد.باد که چماعت را الزم گيريد، زيرا گرگ از ميان گوسفندان گوسفند دور و تنها را م
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 باب تشويق برای حضور در جماعت صبح و عشاء )خفتن( -692
 

 وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولَ سمعتُ: قال عنهُ اللَّه رضیَ عفانَ بنِ عثمانَ عنْ -6176

فی َجمَاعَة، َفکَأَنَّما مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فی جَـمَاعَة، فَکَأَنَّما قامَ نِْصف اللَّيْل وَمَْن صَلَّى الصبْح » :يقول

 رواه مسلم. «صَلَّى اللَّْيل ُکلَّهُ 

وفی روايةِ الترمذیّ عْن عثمانَ بنِ عفانَ رضی اللَّه عنهُ قال: قال رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه 

اءَ والْفَجْر فی مَنْ شَهِدَ الِعشَاءَ فی جمَاعةٍ کان لهُ قِيامُ نِْصفِ لَيْلَة، وَمنْ صَلَّى الِعشَ» وسَلَّم:

 قال التِّرمذی: حديثٌ حسن صحيح. «جمَاعَةٍ، کَانَ َلهُ کَقِيَامِ لَيْلَة 
 

 روايت شده که گفت:  اهلل عنه یرضاز عثمان بن عفان  -6176

شنيدم که می فرمود: کسيکه نماز عشاء )خفتن( را در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 ماز گزارده است.جماعت بگذارد، گويی همهء شب را ن

فرمود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآمده که:  اهلل عنه یرضو در روايت ترمذی از عثمان 

آنکه نماز عشا را با جماعت ادا کند، ثواب قيام نصف شب را دريافته است و آنکه خفتن و صبح 

 را در جماعت بگذارد، ثواب قيام همهء شب را در می يابد.
 

وَلَْو »  ة رضَی اللَّه عنهُ َأنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال:ُهرير أَبی وعن -6172

 متفقٌ عليه. وقد سبق بطوِله. «يعْلَمُونَ مَا فی العَتَمةِ والصُّبْحِ أَلتَْوهُما وَلَو حبْوًا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6172

د: اگر مردم بدانند که چه مزدی برای نمازهای خفتن فرمو اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و صبح است، اگر به خزيدن هم باشد به آن حاضر می شوند.
 

لَيْسَ َصالٌة َأثْقَلَ عََلى المُنَافِقينَ »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسولُ قال: قال وعنهُ -6173

 متفق عليه. «َن ما فِيهما ألَتَْوهُما وَلَْو حبْوًا مِنْ صالة الفَجِْر وَالعِشاءِ وَلَوْ يَعْلَُمو
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6173
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فرمود: هيچ نمازی بر منافقين از نمازهای صبح و خفتن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ن حاضر گرانتر نيست و اگر بدانند که چه ثوابی در اين دو است، اگر به خزيدن هم باشد، در آ

 می شوند.

 

باب امر به مواظبت و هميشگی بر نمازهای مفروضه و منع اکيد از  -693

 ترک آن
 

  {5} التوبة: {فَإِن تَاُبواْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَآَتوُاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ}

 {238البقرة: } {قُومُوْا لِلّهِ قَانِتِينَحَافُِظواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّاَلةِ اْلوُسَْطى وَو قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: پس اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زکات را بگذاريد راه 

 5شانرا. توبه: 

 238و می فرمايد: پيوستگی کنيد بر همهء نمازها و نماز ميانه )عصر(. بقره: 
 

سَأَلتُ رسولَ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: أَیُّ  :قال عنهُ اللَّه رضی مسعودٍ ابنِ وعن -6174

قَلت: ُثمَّ َأیٌّ ؟  «بِرُّ الوَالِدَيْنِ »  قلت: ُثمَّ أَیٌّ ؟ قال: «الصَّالةُ على وَقْتِها »  األَعْمَالِ أَفَْضل؟ قال:

 متفقٌ عليه. «الجهادُ فی سَبِيِل اللَّهِ »  قال:
 

 روايت شده که گفت:  عنهاهلل یرضاز ابن مسعود  -6174

 پرسيدم که کدام اعمال بهتر است؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 فرمود: نماز در وقتش.

 گفتم: باز کدام؟

 فرمود: نيکی کردن به پدر و مادر.

 گفتم: باز کدام؟

 فرمود: جهاد فی سبيل اهلل
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بُنَِی »ه َصلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: اللَّ رسولُ  قالَ: قال عنهما اللَّه رضیَ  عمرَ  ابنِ وعن -6175

، اإلِسَالُم على خَمْس: َشهادَةِ أَْن ال إِلهَ ِإالَّ اللَّه، وأَنَّ مُحمداً رسولُ اللَّه، وإِقامِ الصَّالة، وَإِيتاءِ الزَّکاة

 متفقٌ عليه. «وَحَجِّ البَيْت، وَصَوْمِ رَمضانَ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6175

 فرمود: اسالم بر پنج چيز بنا شده است:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اهلل عليه  یمحمد صلشهادت دادن به اينکه معبود بر حقی جز اهلل وجود ندارد و اينکه 

 رسول و فرستادهء خدا است. وسلم

 و برپا داشتن نماز

 و دادن زکات

 و حج خانه

 و روزهء رمضان
 

أُِمْرتُ َأنْ أُقاتَِل الناسَ حتَّى » قالَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: : قال وعنهُ -6171

وا ذلکَ يَشْهدُوا َأنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وََأنَّ مَُحمَّدًا رسوُل اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّالَة، ويُْؤتُوا الزَّکاة، فَإِذا فََعلُ

 متفقٌ عليه. «لَهمْ إِالَّ بحقِّ اإلِسالم، وَحِسَابُهْم على اللَّهِ عَصمُوا مِنِّی دِماءَُهمْ وَأَْموَا
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6171

فرمود: امر شدم که با مردم بجنگم تا اينکه شهادت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رسول و فرستادهء خدا  دهند که معبود برحقی جز اهلل نيست و اينکه محمد صلی اهلل عليه وسلم

است و برپا دارند نماز را و زکات را بدهند، پس هرگاه اين کار را نمودند، خونها و مالهای خود 

 را از من باز داشته اند، مگر بحق اسالم و حساب شان بر خداوند جل جالله است.
 

َليْهِ وسَلَّم إِلى اليَمن بعَثنی رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَ: قال عنهُ اللَّه رضی معاذٍ وعن -6177

إِنَّکَ تأْتی َقوْمًا منْ أَهْلِ الکتاب،فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادِة أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه، وأَنِّی رسولُ اللَّه، »فقال: 

مٍ ولَْيلَةٍ، فَإِنْ ُهمْ أَطاعُوا لِذلک، فَأَعْلِمهُم أَنَّ اللَّه تَعالى افْتَرَض عَلَيْهِمْ خمْسَ صَلواتٍ فی کلِّ يَوْ

لى فَإِنْ هُْم أَطَاعُوا ِلذلک، فأَعْلِمهُم َأنَّ اللَّه َتعَالى افْتَرَض علَيْهِْم صَدقة تُْؤخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهم فَتُردُّ عَ 
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يْسَ بَيْنَهَا وبيْنَ فُقَرائِهم، فَِإنْ هُمْ أَطَاُعوا لِذلَک، فَإِيَّاکَ وکَرائِم أَمْوالِهم وَاتَّقِ دَعْوة َالمظْلُوم، فَإِنَّهُ لَ

 متفقٌ عليه. «اللَّهِ حِجَاٌب 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز معاذ بن جبل  -6177

مرا به يمن فرستاد و فرمود: تو همانا نزد قومی از اهل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

يست و اينکه کتاب می روی، پس آنها را دعوت کن تا گواهی دهند که معبود برحقی جز اهلل ن

من رسول و فرستادهء خدا می باشم. اگر آنها در اين امر از تو پيروی کردند، آنها را آگاه کن که 

خداوند در هر شب و روز پنج وقت نماز بر ايشان فرض نموده است و اگر آنها در اين امر از تو 

که از ثروتمندان  پيروی کردند، آنان را آگاه کن که اهلل تعالی بر آنها صدقه ای فرض نموده

 شان گرفته شده و به فقرای شان باز گردانده می شود.

پس اگر آنها از اين پيروی کردند، پس بر حذر باش از اينکه مالهای نفيس و گرانبهای 

 شان را بگيری و از دعای مظلوم حذر کن، زيرا در ميان آن و خدا پرده و حجابی نيست.
 

إِنَّ » ال: سمعُت رسوَل اللَّه صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم يقول: ق عنهُ  اللَّه رضی جابرٍ وعن -6178

 رواه مسلم. «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّْرکِ والکُفْرِ تَرَْک الصَّالِة 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6178

ترک  شنيدم که می فرمود: ميان مرد و شرک و کفر، اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 نماز است.
 

العهْدُ الذی بيْنَنا »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عن عنهُ اللَّه رضی بُرَيَْدةَ وعن -6179

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. «وبَيْنَهُمْ الصَّالة، فمنْ َتَرکَهَا فَقدْ کََفرَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6179

فرمود: عهد و پيمانی که ميان ما و آنها )منافقين( است،  اهلل عليه وسلم یبر صلپيام

 عبارت از نماز می باشد و کسيکه آن را ترک نمود به تحقيق کافر شده است.
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کانَ أَصْحاُب  :قال اللَّه رَحِمهُ جَاللتهِ على المُتَّفَقِ التابعیِّ اللَّهِ عبدِ بنِ شقِيق وعن -6181

رواه الترمذی فی  صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ال يرونَ شَيْتاً مِنَ األَعْمالِ َترُْکهُ کُْفرٌ غَيَْر الصَّالة.مُحَمَّدٍ 

 کتاب اإلِيمان بإِسنادٍ صحيح.
 

از شقيق بن عبد اهلل تابعی که همه بر جاللت قدرتش متفق اند رحمه اهلل روايت  -6181

 شده که:

ة و السالم ترک هيچ عملی را بجز نماز، کفر نمی اصحاب و ياران محمد عليه الصال

 شمردند.
 

ِإنَّ »: وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولُ  قال: قال عنهُ  اللَّه رضی هُرْيرةَ  أَبی وعن -6186

نجح، وإن أَوَّل ما يُحاسبُ ِبِه العبْدُ يَوْم القِيامةِ منْ عَملِهِ صالتُه، فَِإْن صَلُحت، فَقَْد أَفَلَح وَأَ

فَسدت، فَقَدْ خَاَب وخَسِر، فَإِِن انْتقَص مِنْ ِفريضِتهِ شَيْتا، قال الرَّب،عَزَّ وجل: انظُروا هَْل لَِعبْدِی 

رواه الترمذی  «منْ َتطَوُّع، فَيُکَمَّلُ بها ما انْتَقَص مَِن الفَرِيضَة؟ ُثمَّ تکونُ سَائُِر أَعماِلهِ عَلى هذا 

 وقال حديث حسن.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضز ابو هريره ا -6186

فرمود: همانا اولين عملی که بنده در روز قيامت در مورد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آن محاسبه می شود، نماز اوست، اگر درست بود، همانا کامياب و رستگار گرديد و اگر فاسد و 

ضه اش چيزی کم شد، پروردگار نادرست شد، همانا هالک و زيانکار گرديد. و اگر از فري

عزوجل می گويد: ببينيد آيا بنده ام نافلهء دارد، تا از آن آنچه از فريضه کمبود شده تمام 

 گردانيده شود و سپس بقيهء اعمالش بدين ترتيب می باشد.

 

باب فضيلت صف اول و امر به کامل کردن صفهای اول و برابری و  -694

 منظم استاد شدن در صفها
 

خَرجَ َعلَيْنَا رَسُولُ اللَِّه صَّلى اهللُ َعلَيِْه  :قَال عنْهَُما، اللَّه رضی سمُرة، بْنِ جابِرِ  عَن -6182

فَقُلْنَا: يا رسُولَ اللَّهِ وَکَْيفَ تَُصفُّ  «أَال َتصُفُّونَ کما تُُصفُّ المالئَِکةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ »  وسَلَّم فَقَال:

 رواه مسلم. «يُتِمُّونَ الصُّفوفَ األُول، ويَتَراصُّونَ فی الصفِّ»  المالئِکُة عِند ربِّها؟ قال:
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6182

بر ما برآمد و فرمود: چرا مثليکه فرشتگان در برابر خدای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شان صف می بندند، صف نمی بنديد؟

! فرشتگان در برابر پروردگار شان چگونه صف می وسلم اهلل عليه یرسول اهلل صلگفتيم: يا 

 بندند؟

فرمود: صفهای اول را کامل نموده و با نظم در صف ايستاده می شوند. )يعنی جای خالی 

 در ميان شان باقی نمی ماند(.
 

لْو » قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رَسُول َأنَّ  عنْه، اللَّه رَِضیَ هُرْيرة، أَبی وعن -6183

 متفقٌ عليه. «يعلَُم الناسُ ما فی النِّدَاءِ وَالصَّفِّ األَوَّل، ُثم َلمْ يجِدُوا إاِلَّ َأنْ يَسْتَهُِموا َعلَيْهِ السْتَهُموا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضز ابو هريره ا -6183

بی برای فرمود: هرگاه مردم بدانند که چه مزيت و ثوا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 اذان و صف اول است و سپس آن را بجز از طريق قرعه نيابند حتماً برايش قرعه می اندازند.
 

خَيُْر صُفوفِ الرِّجالِ أَوَّلُهَا، » :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ  رسُولُ  قَالَ: قَال وعَنْهُ -6184

 رواه مسلم. «هَا أَوَّلُهَا وشرُّها آخُِرهَا وخيْرُ صُفوفِ النِّسَاءِ آخِرُها، وَشرُّ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضز ابو هريره ا -6184

فرمود: بهترين صف های مردان اول آن است و بدترين  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن آخر آن. و بهترين صف های زنان آخر آن است و بدترين آن اول آنست.

به امام نزدیکترند و قرائت امام را بهتر می شنوند و حاالت ش: بهترین صفهای مردان صف اول است، زیرا 
 او را مشاهده می نمایند و دعای فرشتگان شامل حال شان می گردد.

و بدترین صفوف مردان صف آخر شان است، زیرا از فضائل فوق محروم و بواسطهء نزدیکی با صف زنان 
 که احتمال وسوسه می رود، فضیلت آن کمتر است.

صفهای زنان آخر آن است که از مردان دور بوده و احتمال وقوع فتنه در آن نیست و بدترین آن و بهترین 
صف اول شان است که با مردان نزدیک و احتمال وقوع فتنه در آن زیاد است و خیر و شر درین دو صف نسبی 

 است به اعتبار کمی و فزونی ثواب.
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عنه، أَنَّ رُسول اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: رأَى  اللَّه رضیَ  الخُدْرِیِّ  سعِيد أبی وعن -6185

تقَدَّمُوا فأَتمُّوا بِی، وَليَأْتَمَّ بِکُمْ مَنْ بَْعدَکُم، ال يزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوَن »  فی أَصْحابِهِ تأَخُّرا، فقَالَ لَهُم:

 رواه مسلم. «حَتى يُوخِّرَُهمُ اللَّه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز  ابو سعيد خدری  -6185

اصحاب خويش را ديد که بعضی آخرتر قرار دارند )در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

صفوف نماز يا صفوف علم( و به آنها فرمود: جلو آييد و بمن اقتدا کنيد، تا کسانيکه در پشت 

يشه گروهی در سرشما هستند، به شما اقتداء نمايند )يعنی حرکات شما را تعقيب کنند(، هم

 آخر قرار می گيرند تا اينکه خداوند آنان را در اخير قرار می دهد.
 

 َيمْسحُ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولُ  کانَ: قال عنْه، اللَّه رضی مسعودٍ أَبی وعن -6181

م، لِيلِينی مِنْکُم أُولُوا األَْحالمِ اسْتوُوا وال َتختِلفوا فتَخْتَلَِف قُلُوبُکُ »  :ويُقول الصَّالة، فی مَناکِبَنَا

 رواه مسلم. «والنُّهَى ، ثمَّ الذينَ يُلوَنهم، ُثمَّ الذِين َيلُونَهمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود  -6181

شانه های ما را در نماز دست کشيده و می فرمود: برابر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ف نکنيد )که شانه های بعضی جلوتر از شانه های گروه ديگر باشد( تا ايستاده شده و اختال

دلهای شما با هم اختالف نکند و بايد کسانيکه عاقل و بالغ اند، نزديک ايستاده شوند و باز 

و باز کسانی که به آنها نزديک اند. )مثل مخنث ها  "مانند اطفال "کسانی که به آنها نزديک اند 

 يا زنان(.

یعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در اینجاست که فتنه ها برانگیخته شده وحدت  "قلوبکم فتختلف"ش:
کلمه بهم خورده شوکت اسالم ومسلمین ضربه دیده دشمن چیره شده و عبادت کم و کارهای زشت وفساد ترویج 

 می یابد.
 

سَوُّوا »  عَلَيْهِ وسَلَّم: اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولُ  قال: قال عنْهُ اللَّه رضی أَنسٍ وعن -6187

 متفقٌ عليه. «صُفُوفَکُم، فَإنَّ تَسْوِيةَ الصَّفِّ مِنْ تَمامِ الصَّالةِ 

 . «فإنَّ َتسوَِيةَ الصُُّفوفِ مِن إِقَامة الصَّالةِ »  وفی رواية البخاری:
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6178
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فهای خود را برابر کنيد، زيرا برابر کردن صفها فرمود: ص اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 از جملهء کمال نماز است.

 و در روايتی از بخاری آمده: زيرا برابر کردن صفوف از جملهء اقامهء نماز است.

ش: در بارهء تسویه و برابر ساختن صفوف بایست گفت: با توجه به اخطارهای شدیدی که درین مورد آمده 
در عملی ساختن آن قبل از شروع در نماز اهتمام ورزند تا رحمت حق شامل حال همه  الزم است، ائمهء مساجد

 شده و نماز شان کامل شود. )مترجم(
 

أُقِيمَتِ الصَّالة، فأَقبَل عَلينَا رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم ِبوَجْهِِه  :قال  وعَنْهُ -6188

رواهُ البُخَاریُّ بِلَفِْظه، ومُْسلِمٌ  «وا، فَإنِّی أَراکُْم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِی أَقِيمُوا صُفُوفَُکْم وَتراصُّ» فقَال:

 بمعْنَاه.

 . «وکَانَ أَحدُنَا َيلْزَُق مَنکِبَهُ بِمْنکِبِ صاحِبِهِ وقَدَِمه بِقَدِمهِ  وفی رِوَايةٍ للبُخَاِری:
 

 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -6188

بطرف ما روی آورده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل)پس از اقامت نماز( و نماز اقامه شد 

و فرمود: صفهای خود را برابر نموده و بهم پيوسته بايستيد، زيرا من شما را از پشت سرم می 

 بينم.

و در روايتی از بخاری آمده که: و يکی از ما شانهء خد را به شانهء رفيقش و پايش را به 

 باند.پای رفيقش می چس
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رسولَ سمعتُ: قال عنهما، اللَّه رضیَ  بشير، بنِ النُّعْمَانِ وَعَنِ -6189

 متفقٌ عليه. «لَُتسوُّنَّ صُفُوفَکُم، أَوْ ليُخَالِفَنَّ اللَّه بَيْنَ وجُوهُِکمْ »  :يقول وسَلَّم

 عَلَيْهِ وسَلَّم کاَن يَُسوِّی صُفُوفَنَا، حتَّى کأَنَّما اهللُ  صَّلى اللَّه رسولَ َأنَّ: لمسلم روايةٍ وفی     

ال بَادِياً يُسَوّی بهَا القِدَاح، حَتَّى رَأَى أنَّا قَد عَقَلْنَا عَنْه. ُثمَّ خَرَج يَوْماً فَقَامَ حَتَّى کَادَ يُکَبِّر، َفرَأَى رجُ

 . «صُفُوفَکُم، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بْينَ وجُوهکُمْ عِبَادَ اللَّه، لَتُسَوُّنَّ»  صدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فقال:
 

 از نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -6189

شنيدم که می فرمود: هر آئينه شما صفهای خود را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 د انداخت.برابر خواهيد کرد، يا اينکه خداوند در ميان شما حتماً اختالف خواه
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صفهای ما را برابر می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی از مسلم آمده که: 

نمود، حتی که گويی بوسيلهء آن قداح )چوبهای تير( را برابر می کند، تا اينکه ديد که مقصودش 

يد که را فهميده ايم. سپس روزی بر آمد و استاد تا اينکه نزديک بود تکبير گويد و مردی را د

سينه اش از صف آشکار بود. پس فرمود: ای بنده ای خدا! يا حتمًا صفهای خود را برابر خواهيد 

 کرد و يا اينکه خداوند حتماً در بين شما اختالف خواهد انداخت.
 

کانَ رسوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم،  :قال عنهما، اللَّه عازب،رضی بنِ البرَاءِ وعنِ -6191

 «ال تَخْتَلُِفوا فَتَخْتَلِفَ ُقلُوُبکُمْ  خلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيٍَة إِلى نَاحِيَة، يَمسَحُ صُُدورَنَا، وَمَناکِبَنَا، ويقول:يَت

 رواه أبو داود بإِسناد حَسَن. «إن اللَّه وَمَالئِکَتَهُ يُصَلُّوَن على الصُّفُوفِ األُوَلِ  وکَانَ يَقُول:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضازب از براء بن ع -6191

به صف از يک گوشه تا گوشهء ديگر داخل شده سينه ها  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و شانه های مان را دست کشيده و می فرمود: اختالف نکنيد )در صف( تا دلهای شما با هم 

فهای اول درود می اختالف نکند و می فرمود که: همانا خداوند جل جالله و فرشتگانش بر ص

 فرستد.
 

أَقِيُموا » :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ  عنهما، اللَّه رضیَ  عُمرَ ابن وعَن -6196

 الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَينَ المنَاکِب، وسُدُّوا الخَلَلَ، وَِلينُوا بِأَيْدِی إِخْوَانِکُم، َوال تََذرُوا فَرُجَاٍت للشْيطانِ،

 رواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ. «ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَُه اللَّه، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا َقطَعُه اللَّه 
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6196

فرمود: صفها را درست نموده و شانه ها را بهم برابر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و برادرهای خود را با دست خود راست کنيد و گشادگی هايی برای کرده و خاليگاهها را ببنديد 

شيطان مگذاريد و کسيکه صفی را پيوسته و وصل نمايد خداوند او را پيوسته می دارد )يعنی 

رحمتش را بر او نازل می کند( و کسيکه صفی را قطع کند، خداوند او را قطع می کند )يعنی از 

 رحمتش او را دور می کند(.
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رُصُّوا »  :قال وسَلَّم َعلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولَ َأنَّ عَنْهُ اللَّه رضیَ أَنسٍ وعَنْ -6192

ِل صُفُوفَکُم، وَقَاربُوا بَيْنَها، وحاذُوا باألَعْناق، فَوَالَّذِی نَفْسِی بيَدِهِ إِنَّی ألََرى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ منْ خَلَ

 صحيح رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم.حديث  «الصَّف، کأنَّها الحَذَُف 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6192

فرمود: صفهای خود را محکم کنيد و آنها را بهم نزديک  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گز باشد( و گردنهای خود را بهم برابر نمائيد، زيرا سوگند به ذاتی  3بگيريد )بين هر دو صف 

ر دست اوست که هر آئينه من شيطان را می بينم که از خاليگاههای صفها مانند که جانم د

 حَذَف )گوسفند سياه کوچکی که در يمن است( داخل می گردد.
 

أَتمُّوا الصَّفَّ المقدَّم، ُثمَّ الَّذی »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسولَ أَنَّ وعنهُ -6193

 رواه أبو داود بإِسناد حسن. «نْ نقٍْص فَلْيَکُنْ فی الصَّفِّ المُؤَخَّرِ يلِيهِ، فَمَا کَانَ مَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6193

فرمود: تمام کنيد صف پيش را، بعد صفی را که نزديک  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن است و آنچه نقص است، بايد در صف آخر باشد.
 

إِنَّ اللَّه »  اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: رضی عائشة وعن -6194

رواه أبو داود بإِسناد عَلى شْرطِ مُسْلِم، وفيهِ رجلٌ مُْختَلَفٌ  «ومالئِکَتَهُ ُيصلُّونَ على ميامِن الصُّفوف 

 فی توْثِيقِه.
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6194

فرمود: همانا خدای بزرگ و فرشتگانش بر صفهای جانب  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

 راست امام درود می فرستند.
 

ُکنَّا إِذا صَلَّينَا خَلْفَ رسولِ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه »  :قال عَنْهُ اللَّه رضیَ البراءِ وعَنِ -6195

رَبِّ قِنِی عذَاَبکَ َيوْمَ »  لُ علَينا بِوَجْهِه، فَسمِعْتُهُ يقول:وسَلَّم أَحْببْبنَا أَنْ نَکُوَن عَنْ يَمِينِه، يُقبِ

 رواه مسلم. «عبَادَکَ  أَوْ تَجْمَعُ  تَبْعَُث 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز براء  -6195
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نماز می گزارديم، دوست می داشتيم که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون پشت سر 

شيم که بطرف ما روگرداند و از ايشان شنيدم که می فرمود: رب قنی از جانب راستش با

عذابک... بار خدايا مرا در روزی که بندگانت را برمی انگيزی يا فرمود: گرد ميآوری از عذابت 

 نگه دار.
 

 :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عنْه، اللَّه رِضیَ هُريرةَ  أَبی وعَنْ -6191

 رواه أبو داود. «وسِّطُوا اإلِمام، وَسُدُّوا الخَلَلَ »

 روايت است که: اهلل عنه یرضز ابو هريره ا -6191

 فرمود: امام را در وسط قرار داده و فاصله ها را بند کنيد. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 

بابُ فضيلت ادای سنت های مؤکده همراه با نمازهای فريضه و بيان  -695

 آن و کاملتر و ميانهء آن کمتر

 

 سَمِْعتُ : قَالت عنهما، اللَّه رضیَ  سُفيانَ  َأبی بِنتِ  رَْملةَ حبِيبَةَ أُمِّ المؤمِنِينَ أُمِّ عنْ -6197

مَا مِنْ عبْدٍ مُسْلِم يَُصلِّی للَّهِ َتعَالى ُکلَّ َيوْمٍ ثِنْتَْی عْشرةَ » :يقول وسَلَّم َعَليْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسولَ

 رواه مسلم. «رَکَْعةً َتطوعاً غَْيرَ الفرِيَضة، إِالَّ بََنى اللَّه لهُ بَيْتاً فی الجَنَّة، أَو: إِالَّ بُنِی َلهُ بيتٌ فی الجنَّةِ
 

از ام المؤمنين ام حبيبه رمله بنت ابی سفيان رضی اهلل عنها روايت شده که  -6197

 گفت:

ی فرمود: هيچ بندهء مسلمانی نيست که شنيدم که م اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

رکعت نافله غير از فريضه برای خدای تعالی بگزارد، مگر اينکه خداوند برايش در  62روزانه 

 بهشت خانهء می سازد، يا فرمود: مگر اينکه برايش در بهشت خانهء ساخته می شود.
 

َع رُسول اللَِّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم صَلَّيْتُ مَ :قال عنْهُما، اللَّه رَضیَ  عَُمر ابنِ وعَنِ -6198

د رَکْعَتَيْنِ قَبَْل الظُّْهر، وََرکْعَتَيْنِ َبعْدَهَا، وَرکْعَتيِْن بَعَْد الجُُمعة، ورَْکعتيْنِ بَعْد المغِرب،ورْکعتيْنِ بعْ

 متفقٌ عليه. العِشَاءِ .
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6198
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 2رکعت بعد از ظهر و  2رکعت پيش از ظهر و  2 اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهللبا 

 رکعت بعد از خفتن را گزاردم. 2رکعت بعد از شام و  2رکعت بعد از جمعه و 
 

 :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اللَّهِ  رسولُ  قالَ: قال عنه، اللَّه رِضیَ  مُغَفَّلٍ  بن اللَّهِ  عبدِ وعنْ -6199

لمَنْ َشاءَ » وقالَ فی الثَالثَة: «أَذانَيْنِ َصالة، بيْنَ کلِّ أَذَانيْنِ َصالة، َبيْنَ کُلِّ أَذَانَيْنِ صَالةٌ  بَيْنَ ُکلِّ» 

 متفقٌ عليه. «
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مغفل  -6199

ت، بين هر فرمود: بين هر دو اذان )اذان و اقامت( نمازيس اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دو اذان نمازی است، بين هر دو اذان نمازيست و در مرتبهء سوم فرمود: برای آنکه بخواهد.

 

 باب تأکيد بر سنت صبح -691

 

 قَْبلَ أَْربعاً يدَعُ  ال کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبِیَّ  أَنَّ  عنْهَا، اللَّه رضِیَ عائشةَ  عن  -6611

 .البخاری رواه نِ قبْلَ الَغدَاة. وَرکْعَتَيْ الظُّهْر،
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6611

رکعت پيش از صبح را ترک نمی  2رکعت پيش از ظهر و  4 اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نمود.

أشَدَّ عَلَى شَیْءٍ مِنَ النَّوَافِِل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وعنها، قالت: لَمْ يَکُنِ النَّبِیُّ  - 6616

 تَعَاهُدَاً مِنهُ عَلَى َرکْعَتَی الفَجْر. متفقٌ عَلَيه.
 

 روايت است که گفت:  اهلل عنها یعائشه رضاز  -6616

 بر چيزی از نافله ها بيش از رکعت صبح مواظبت نمی فرمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

 «ْکعتا الفْجرِ خْيرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فِيها رَ» : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النبی عَنِ وَعنْها -6612

 رواه مسلم.

 . «لَهُمَا أَحب إِلیَّ مِنَ الدُّنْيا جميعاً »وفی وراية: 
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 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6612

فرمود: دو رکعت صبح از دنيا و آنچه که در آن است، بهتر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 است.

 آمده که: همانا اين دو رکعت برايم از همهء دنيا دوست داشتنی تر است. و در روايتی
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولِ مَُؤذِّنِ عنْه، اللَّه رضیَ رَبَاحٍ بنِ بِاللِ اللَّهِ عبدِ أَبی وعنْ -6613

ه بَِصالةِ الغدَاة، فَشَغَلتْ عَائشَةُ بِالالً ِبأَمٍْر صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِيُؤذِنَ اللَّهِ رَسُولَ َأتَى نَّهُ أَ وسَلَّم

بِالصَّالة، وتَابَعَ َأذَانَه، فََلم يَخْرُْج رَسُوُل اللَّهِ صَلّى اهلُل  سَأَلَتهُ عَنْهُ حَتى َأصبَحَ جِدًّا، فَقَامَ ِبالٌل فَآذَنهُ

شََغلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عنْهُ حتى َأصبحَ جدًّا،  ائَشةَعَلَيْهِ وسَلَّم، فلما َخرَج صلَّى بِالنَّاس، فَأَخبَرهُ َأنَّ ع

إِنی کُنْتُ رََکعُْت رکعتی الفَجْرِ » :  يَعْنی النبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم  وأَنَّهُ أَبطَأَ عَلَيِه بالُخروج، فَقَال 

بَحتُ َأکَْثرَ مِما َأصبَحت، لَرکعُْتهُما، لوْ أَص» : فقال جِدًّا؟ أَصْبَحْتَ  إِنَّک اللَّهِ  رسول يا فقال:  «

 رواه أَبو داود بإِسناد حسن. «وأَحْسنْتُهُمَا وَأَجمَلْتُهُمَا 
 

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمؤذن  اهلل عنه یرضاز ابی عبد اهلل بالل بن رباح  -6613

 روايت شده که:

از نماز صبح آگاه سازد و آمد تا ايشان را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی خدمت 

عائشه بالل را بکاری که از وی سؤال نمود مشغول داشت تا اينکه بکلی صبح شد. باز بالل 

اهلل  یرسول اهلل صلبرخاسته و ايشان را از نماز آگاه ساخت و چند بار ايشان را مطلع نمود، ولی 

 بيرون نشد. عليه وسلم

وی را به  اهلل عنها یعائشه رضشان نمود که و چون برآمد بر مردم نماز گزارد، وی آگاه 

کاريکه از وی سؤال نمود، مشغول داشت تا اينکه خوب صبح شد و اينکه ايشان ديرتر بيرون 

 شدند.

 فرمود:من دو رکعت صبح را ادا نمودم. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 شما بسيار صبح کرديد! اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا 

ر بيش از اين هم صبح می کردم، هر آئينه آن دو رکعت را می گزاردم و نيکوتر فرمود: اگ

 و زيباتر ادايش می کردم.
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باب تخفيف دو رکعت صبح و آنچه در آن خوانده می شود و وقت  -697

 آن
 

َرکْعتَيِْن  ُيصَلی کانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النَّبِیَّ أَنَّ  عَنْهَا اللَّه َرضِیَ عائشةَ  عنْ -6614

 خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَاإلِقَامةِ مِن صَالة الصُّبْح. مُتَّفَقٌ عليه.

 ،َهل قرَأَ فيهما بِأُمِّ القُرْآنِ؟ وفی روايةٍ لهمَا: يُصَلِّی رَکعَتی الفَْجرِ، فَيُخَفِّفُهَما حتى أَقُولَ:

 ذَا سمِعَ األَذَانَ ويُخَفِّفُهما.وفی روايةٍ لُمسِْلم: کان يُصَلِّی رکعَتَی الفَجِْر إِ

 وفی رواية: إِذا طَلَع الَفجْر.
 

 شده که:روايت  اهلل عنها یعائشه رضاز  -6614

دو رکعت صبح را در بين اذان و اقامت نماز صبح سبک و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 خفيف می گزارد.

را بنحوی سبک و خفيف می و در روايتی از آن آمده که: دو رکعت صبح را خوانده و آن 

 گزارد، با خود می گفتم: آيا در آنها ام القرآن و سورهء فاتحه را خوانده است؟

و در روايتی از مسلم آمده که: چون اذان صبح را می شنيد، دو رکعت صبح را خوانده و 

 آن را تخفيف می نمود.

 و در روايتی آمده که: چون صبح طلوع می نمود.
 

ةَ رضِی اللَّه عنْهَا أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم کانَ إِذا َأذََّن وعَنْ حفصَ -6615

 المُؤَذِّنُ للصُّبح، وََبدَا الصُّبح، صلَّى رکعتيْن خَفيفتين. متفقٌ عليه.

إِالَّ َرکْعَتيْنِ  وفی روايةٍ لمسلم: کانَ رسولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا طَلَعَ الفَْجر ال يُصلی

 خَفيفَتيْنِ.
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز حفصه  -6615

دو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون مؤذن اذان صبح را می داد و صبح آغاز می شد، 

 رکعت سبک می گزارد.
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جز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی از مسلم آمده: چون صبح طلوع می نمود، 

 رکعت، خفيف نمی گزارد.دو 
 

کانَ رسوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يُصلِّی  :قال عَنْهما اللَّه رَضِی عُمرَ  ابن وعَنِ -6611

نَ ألذَامِنَ اللَّيْلِ مثْنَى مثْنَى ، ويُوِتر بَرکْعٍَة مِن آخِرِ اللَّْيل، ويُصَلِّی الرَّکعَتينِ قَبْل َصالةِ الغَداة، وَکَأَنَّ ا

 متفقٌ عليه. بأُذُنَيْه.
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6611

از طرف شب دو دو رکعت نماز می گزارد و در آخر شب يک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

رکعت وتر می گزارد و دو رکعت پيش از نماز صبح ادا می نمود و گويی که اذان در گوشهای 

 شان است.
 

ابنِ عباسٍ رَضِیَ اللَّه عَنْهمَا َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم کانَ يَْقرَأُ  وعَنِ -6617

 وفی البقرة، فی التی اآليةُ  } قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ومَا أُنْزِلَ إِليْنَا { فی رَْکعَتَی الْفَْجرِ فی األولى مِنْهُمَا: 

 . بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بَِأنَّا مُسلُموَن {} آمَنَّا  : مِنهما اآلخَِرةِ

رواهما  } َتعَالَوْا إِلى کَلَِمةٍ َسوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيْنُکُمْ { وفی رواية: فی اآلخرِة التی فی آِل عِمران: 

 مسلم.
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6617

ش } قُولُوا آمَنَّا بِاللَِّه ومَا أُْنزَِل إِليْنَا در دو رکعت صبح در اول اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 .خواند می{  ُمسلمُونَ بِأَنَّا وَاشْهَدْ بِاللَّهِ آمَنَّا}  : آخرش در و است بقره در که را آيهء { 

و در روايتی آمده که: و در آخر آن آيهء را که در آل عمران است: } َتعَالَوْا إِلى کَِلمَةٍ سَوَاٍء 

 وَبَيْنُکُمْ { می خواندند. بَيْنَنا
  

 َرکْعََتیِ  فی قرَأَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولَ أَنَّ  عَنْهُ  اللَّه رَِضی هُريرةَ أَبی وعنْ -6618

 .مسلم رواه  قُلْ ُهوَ اللَّه أَحَدٌ { }  و  }قُلْ يَا أَيُّهَا الْکَافِرُونَ { : الْفَجْر
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6618
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 ُهوَ  قُلْ}   و در دو رکعت صبح }قُلْ يَا أَيُّهَا الْکَافِرُونَ {  اهلل عليه وسلم یاهلل صلرسول 

 .خواند می را {  أَحَدٌ اللَّه
 

رمقْتُ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم شَْهراً يقْرَُأ  :قال عنهُما، اللَّه رضِیَ عمر ابنِ وعنِ -6619

: وقال الترمذی رواهُ.   } قل ُهوَ اللَّه َأحَدٌ { ، و:} قُلْ يَا أَيُّهَا الکَافِرُونَ {  فی الرَّْکعَتيْنِ قَبْلَ الْفَْجر:

 .حَسَن حديثٌ
 

 است که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6619

از صبح }قُْل  نمودم که در دو رکعت پيشرا تعقيب  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمن يکماه 

 .خواند می را {  أَحَدٌ اللَّه ُهوَ قُلْ}   و يَا أَيُّهَا الْکَافِرُونَ { 

 

باب استحباب استراحت نمودن بر پهلوی راست، بعد از دو رکعت صبح و ترغيب  -698

 بر آن، خواه در شب تهجد کرده باشد، يا خير
 

النَّبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم إذا صلَّى رَْکعَتی کانَ  عنْ عائِشَةَ رَضِی اللَّه عنهَا قالَت: -6661

 رواه البخاری. الْفَجْر، اْضطَجع على ِشقِّهِ األَيْمن.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6661

دو رکعت صبح را می خواند به پهلوی راست خويش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

 استراحت می نمود.
 

کانَ النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يُصَلِّی فيما بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صالة  :قَالَت وَعنْهَا -6666

الْعشَاءِ إلى الْفْجرِ إحَْدى عَشَْرةَ رَْکعةً ُيسَلِّمُ بيْنَ کُلِّ رکعَتيْن، ويُوِترُ بِوَاحِدَة، فَإذا سََکتَ الُمؤَذُِّن 

نَ لَُه الْفَجْر، وَجاءَهُ المَُؤذِّن، قام َفَرکَعَ رَکْعَتيْن خَفِيفَتَيْن، ثُمَّ اْضطَجََع عَلى مِنْ صالةِ الْفَْجر، وتَبيَّ

 رواه مُسْلٌِم  شِقِّه األَيْمَن، هکذا حَتَّى يأْتِيَهُ الُمؤَذِّنُ لسِقَامَة.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6666

رکعت  66ط آنکه از نماز عشاء فارغ شود تا نماز صبح در وس اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

می گزارد که بين هر دو رکعت سالم می داد و يک رکعت را وتر می گزارد و چون مؤذن از اذان 
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صبح سکوت می نمود و صبح برايش پديدار می شد و مؤذن خدمتش می آمد، برخاسته دو 

نمود، تا اينکه مؤذن برای اقامه رکعت کوتاه گزارده، سپس به پهلوی راستش استراحت می 

 نزدش می آمد.
 

إِذا »  وعنْ أَبی ُهريرَة رضیَ اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: -6662

يحة. . رَوَاه أَبو داود، والترمذی بأَسانِيدَ صح «صَلَّى أَحَُدکُمْ رْکعَتَیِ الَفجْرِ فَلَْيضطَجِعْ َعلى يمِينِهِ 

 قالَ الترمذی: حديٌث حَسَنٌ صَحِيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6662

فرمود: چون يکی از شما دو رکعت صبح را گزارد، بايد به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پهلوی راستش استراحت کند.

 باب سنت نماز ظهر -699
 

صلَّيْتُ مَع رسولِ اللَّهِ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم  ما، قال:عنْهُ اللَّه رَضیَ عُمَر، ابنِ عَنِ -6663

 متفقٌ عليه. رکْعَتَيْنِ قَبْل الظُّهْر، ورَْکعَتيْنِ بعدَهَا.
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6663

 دم.دو رکعت پيش از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر گزار اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صليا 
 

 قَْبلَ أَْربعاً يدعُ  ال کان وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبِیَّ  أَنَّ  عنْهَا، اللَّه َرضِیَ عائِشَة وعَنْ -6664

 .البخاری رواه الظُّهْر،
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6664

 چهار رکعت پيش از ظهر را ترک نمی نمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

کانَ النبیُّ َصلّى اهللُ َعلَيِْه وسَلَّم يَُصلیِّ فی بَيْتی قَبْلَ الظُّْهر أَْربَعا، ثم  :قالت وَعَنها -6665

يخْرُجُ فَيُصلیِّ بِالنَّاس، ثُمَّ يدُخلُ فَيُصَلیِّ َرکَْعتَين، وَکانَ يُصلیِّ بِالنَّاسِ المَغِْرب،ُثمَّ يَدْخُلُ بيتی 

 رواه مسلم. لیِّ بِالنَّاسِ العِشاءَ ، وَيدُْخلُ بَيْتی فَُيصلیِّ رکْعَتَيْن.فَيُصلیِّ رَْکعَتْين، وَيُصَ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6665
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در خانه ام پيش از ظهر دو رکعت گزارده و باز بر می آمد و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 کعت می گزارد.برای مردم نماز می گزارد و باز بخانه درآمده و دو ر

و نماز شام را بمردم گزارده و باز داخل شده دو رکعت می گزارد و بر مردم نماز عشاء را 

 خوانده و باز بخانه ام داخل شده دو رکعت می گزارد.
 

منْ » :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولُ قال: قَالَت عنها اللَّه رَضِیَ حَبِيبَةَ  أُمِّ وعن -6661

. رواه أبو داود، والترمذی «ظَ عَلى َأرْبَِع رکعَاٍت قَبَْل الظُّْهر، وََأرْبٍع بَعَْدهَا، حَرَّمُه اللَّه على النَّارَ حَاف

 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز ام حبيبه  -6661

ر رکعت فرمود: کسيکه بر چهار رکعت پيش از ظهر و چها اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بعد از آن مالزمت و مداومت کند، خداوند او را بر دوزخ حرام می سازد.
 

 کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولَ  أَنَّ  َعنْهُ اللَّه رِضیَ السائب بن اللَّهِ عبدِ وعَنْ -6667

هَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبوابُ السَّمَاءِ ، إِنَّ»  :وقَال الظُّْهر، قَبْلَ الشَّمْسُ َتزول َأن بعْدَ أَرْبعاً يُصَلِّی

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسن. «فأُحِبُّ أَن َيصعَدَ لی فيها عمَلٌ صَالِحٌ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن سائب  -6667

گزارد بعد از زوال آفتاب و پيش از نماز ظهر دو رکعت می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و فرمود: هر آئينه اين لحظه ايست که در آن دروازه های آسمان باز می شود و دوست می دارم 

 که عمل صالحی از جانبم در آن باال رود.
 

 أَْربعاً  ُيَصلِّ َلمْ إِذا کانَ وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى النَّبِیَّ  َأنَّ عنْهَا، اللَّه َرضِیَ عَائِشَةَ  وعَنْ -6668

 الظْهرِ، صَالَّهُنَّ بعَْدها. رَوَاهُ الترمذیُّ وَقَال: حديثٌ حسن. قبْلَ
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6668

پيش از نماز ظهر چهار رکعت نماز نمی گزارد، آنرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاگر 

 بعد از فريضه ادا می نمود.
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 باب سُنَّت عصر -211
 

کانَ النَّبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يُصلِّی  بنِ أَبی طَالٍب رضی اللَّه عنْه، قال: علیِّ عنْ -6669

قَبْلَ الَعصِْر أَْربَعَ َرکعَات، يَْفصُِل بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْليِم عَلى المالئِکَِة المقربِين، وَمَنْ تبِعَهُْم مِنَ 

 حسن. رواه الترمذی وقال: حديثٌ المسْلِمِين وَالمؤمِنِين.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز علی بن ابی طالب  -6669

پيش از عصر چهار رکعت می گزارد که در ميان آن ها به  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 سالم بر مالئکه مقرب و مؤمنين و مسلمينی که از آن ها پيروی می کنند، فاصله می افگند.
 

رَحِمَ اللَّه »  ه عنْهُمَا، عنِ النَّبیِّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم، قال:اللَّ  رَضِیَ عُمَرَ ابن وعَن -6621

 . رَوَاه أبو داود، والترمذی وقال: حديثٌ َحسَن.«امْرَءاً صلَّى قبْلَ العَْصرِ َأرْبعاً 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -66621

مت کند کسی را که پيش از عصر چهار فرمود: خداوند رح اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 رکعت نماز بگزارد.
 

 يُصَلِّی کانَ وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النبیَّ أَنَّ عنه، اللَّه طالب،رَِضیَ أَبی بن علیِّ وعنْ -6626

 .صحيح بإسناد داود أبو رَوَاه. رَْکعَتَيْن العَصرِ قَبْلَ
 

 وايت شده که:ر اهلل عنه یرضاز علی ابن ابی طالب  -6626

 پيش از عصر دو رکعت نماز می گزارد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 

 باب سُنَّت پيش از نماز شام و سنت بعد از آن -216
 

َصلُّوا » وَعَنْ عَبْدِ اللَِّه بنِ مُغَفٍَّل رَِضیَ اللَّه عنه، عَنِ النَّبیِّ صَلّى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّم قال: -6622

 رواه البخاری. «لمَنْ شَاءَ »  قَالَ فی الثَّالثَة: «ب قَبلَ المَغرِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن مغفل  -6622
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فرمود: پيش از شام نماز گزاريد و در بار سوم فرمود: برای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 آنکه بخواهد.
 

تُ کِبارَ َأصحاِب رسوِل اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه رَأَيْ  لَقَدْ: قال عَْنه اللَّه رَضیَ أَنسٍ وعن -6623

 وسَلَّم يَبْتَدِرُوَن السَّوَاِریَ عندَ المغرب. رواه البخاری.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6623

را ديدم که در وقت شام به استوانه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمن بزرگان اصحاب 

 د.های مسجد سبقت می جستن
 

کُنَّا نَُصلِّی عَلى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َرکعَتيْنِ بعَد  :قَال وعَنْهُ -6624

غُروبِ الشَّمْس قَبلَ الَمغرب،فقيل: أَکانَ رسوُل اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم صَالَّهُمَا؟ قال: کانَ َيرانَا 

 رَوَاه مُسْلِم. نَا وَلَْم يَنْهَنا.نُصَلِّيهِمَا فََلمْ يَأُْمرْ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6624

بعد از غروب آفتاب و پيش از نماز شام دو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما در زمان 

 رکعت می گزارديم.

 آن را اداء می نمود؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفته شد: آيا 

آن را می گزاريم، ولی نه ما را به آن امر فرمود و نه هم از آن منع  گفت: ما را می ديد که

 نمود.
 

کُنَّا بِالمَدِينَةِ فإِذا أَذَّنَ المَُؤذِّنُ لَِصالةِ المَغِرب،ابْتَدَُروا السَّوَارِی، َفرََکعُوا  :قَال وعنه -6625

َسبُ أَنَّ الصَّالةَ قدْ ُصلِّيتْ من کَثَرةِ مَنْ رَکعَتْين، حَتى إنَّ الرَُّجلَ الَغرِيبَ ليَدُخلُ المَسجدَِِ فَيَحْ

 رَوَاهُ ُمسْلِم. يُصَلِّيهِما.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6625

ما در مدينه بوديم و چون مؤذن برای شام اذان می گفت، مردم به اسطوانه های مسجد 

بيگانه به مسجد وارد می سبقت جسته و دو رکعت نماز می گزاردند، حتی وقتی مردی غريب و 

 شد، از بسياری کسانی که آن را می گزاردند، گمان می نمود که نماز ادا شده است.
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 باب سُنّت پيش و بعد از نماز عشاء )خفتن( -212
 

 اءِ ،صَلَّيُْت مَعَ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم رَکعَتَينِ َبعْدَ الِعشَ فيهِ حديُث ابنِ عَُمرَ السَّابق:

 متفقٌ عليه. کما سبَق. «بَيْنَ کلِّ أَذَانيْنِ َصالةٌ »  وحديثُ عبدِ اللَِّه بنِ مَُغفَّل:
 

بعد از عشاء دو  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر اين باب حديث ابن عمر سابق است که 

 رکعت گزاردند و حديث عبد اهلل مغفل که بين هر دو اذان نمازيست.
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 باب سُنت جمعه -213
 

فِيهِ حديُث ابنِ عُمرَ السَّابِقُ أَنَّهُ صلَّى مََع النَّبِیِّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم رَکعَتَيْنِ بَعَْد الجُمَُعة. 

 متفقٌ عليه.
 

اهلل عليه  یپيامبر صلدر اين بحث حديث ابن عمر رضی اهلل عنهما گذشت که وی با 

 بعد از جمعه دو رکعت نماز گزارد. وسلم
 

إذا » عنْ أَبی هُريرةَ رِضیَ اللَّه عَنُْه قالَ: قال رسولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: -6621

 رواه مسلم. «صَلَّى أَحُدُکمُ الجُُمعَة، فَْليُصَلِّ بعْدَهَا َأرْبعاً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6621

يکی از شما جمعه را ادا نمود، بايد بعد از فرمود: هرگاه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن چهار رکعت نماز بگزارد.
 

 بَعْدَ ُيصلِّی ال کانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبِیَّ أَنَّ  عَنْهُمَا اللَّه رَضِی  عُمرَ  ابنِ وَعَنِ -6627

 م.مسل رواه بَيْتِه، فی رَْکعَتيْنِ َفيُصَلِّی يَْنصَرِف حتَّى الجُمُعـَةِ
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6627

بعد از جمعه نماز نمی گزارد، تا اينکه باز گشته و در خانه اش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 دو رکعت می گزارد.

 

باب استحباب ادای نماز های نافلهء راتبه و غير آن در خانه و امر به دور شدن از  -214

 نافله يا فاصله در ميان آن دو به سخن گفتن ادای فريضه برای ادای
 

صلُّوا أَيُّها »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیَّ أَنَّ عَنْه، اللَّه رضِیَ ثابتِ بنِ زيدِ عَنْ -6628

 عليه. متفقٌ «النَّاسُ فی بُيُوتُِکم، فَإنَّ أفضلَ الصَّالةِ صالةُ الَمْرءِ فی بَيْتِهِ ِإالَّ المکْتُوبَةَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز زيد بن ثابت  -6628
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فرمود: ای مردم در خانه های تان نماز گزاريد، زيرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 برترين نماز شخص جز فريضه، نمازيست که در خانه اش می گزارد.
 

اْجعَلُوا مِنْ »  اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قال: صَّلى النَّبِیِّ عَنِ عنْهُما اللَّه رضی عَُمرَ  ابنِ وعن -6629

 متفقٌ عليه. «صالتُِکمْ فی بُيُوتُِکم، وال تَتَِّخذُوهِا قُبُوراً 
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6629

فرمود: برخی از نمازهای تان را درخانه تان گزارده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تان مسازيد.خانهء خود را گورس
 

إذا َقضَى »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولُ قَالَ: قال عَنْهُ اللَّه َرِضی جابرٍ وعَنْ -6631

أَحَدُکُْم صالَتهُ فی مْسجِدِه، فَلَيْجعَْل لِبَيْتهِ نَِصيباً مِنْ صَالتِه، فَإنَّ اللَّه جَاعٌِل فی بيْتِِه مِنْ صالِتِه 

 مسلم.رواه  «خَيْراً 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض

فرمود: هرگاه يکی از شما نمازش را در مسجد اداء نمود،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بايد برای خانه اش از نمازش بهره ای بگرداند، زيرا خدای تعالی بواسطهء نمازش در خانه 

 اش خير و برکت می نهد.
 

أَنَّ نَافِعَ بْنَ حُبَيْر أَرْسلَهُ إلى السَّاِئب ابن أُخْتِ نَِمرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ  عطاءٍ بْنِ عُمَر وَعنْ -6636

نَعمْ َصلَّيْتُ مَعَهُ الُجمُعَةَ فی المقصُوَرة، فَلَمَّا سَلَّمَ اإلِمام،  شَیْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيةُ فی الصَّالةِ فَقَال:

رْسَل إِلیَّ فقال: ال تَعُْد لما فعَلتَ: إذا صلَّيَْت الجُُمعة، فَال قُمتُ فی مقَامِی، َفصلَّْيت، فََلما دَخل أَ

 تَصِْلها حَتى تَتَکَلَّمَ أَوْ تخْرُج، فَإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم أَمرَنا بِذلک، أَنْ ال نُوِصلَ صالةً 

 رواه مسلم. بصالةٍ حتَّى نَتَکَلَّمَ أَوْ نَْخرُج.
 

 مر بن عطاء روايت شده که:از ع -6636

نافع بن جبير او را نزد سائب بن يزيد پسر خواهر نمر فرستاد تا از وی در بارهء آنچه که 

 از او در نمازها ديده بود، پرسش نمايد. اهلل عنه یرضمعاويه 
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وی گفت: آری من جمعه را با او در حجرهء خانه خواندم و چون امام سالم داد، در جايم 

 ز گزاردم.ايستاده نما

چون وی به خانه اش وارد شد، کسی را نزدم فرستاده و گفت: دو باره اين کار را مکن، 

رسول چون جمعه را خواندی، آن را به نمازی پيوسته مساز تا سخن گويی و يا بيرون آيی، زيرا 

نسازيم، ما را به اين امر نمود که هيچ نمازی را به نمازی ديگر پيوسته  اهلل عليه وسلم یاهلل صل

 مگر اينکه سخن گوئيم و يا بيرون آييم.

  

 باب نماز وتر و وقت آن و اينکه آن سنتی است مؤکد  -215
 

الوتِرُ لَْيس بِحَتْمٍ َکَصالةِ المکُْتوبَة، ولکِنْ سَنَّ رسولُ  :قال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ  علیٍّ عَنْ -6632

. رواه أبو داود «اللَّه وِترٌ ُيحِبُّ اْلوْتر، فأَوِْترُوا، يَا َأهْلَ الُْقرْآنِ  إنَّ »  اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:

 والترمذی وقَال: حديثٌ حسن.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرض یعلاز  -6632

آنرا سنت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوتر مانند نماز فريضه حتمی نيست و ليکن 

داوند وتر )يکتا( است و وتر را دوست می دارد، پس ای اهل قرآن، نموده و فرمود: هر آئينه خ

 وتر را بگزاريد.

 ش: در مذهب امام ابو حنیفه رحمه اهلل نماز وتر واجت است.
 

مِنْ کُلِّ اللْيلِ قَدْ أَوَْتر رسولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل  :قَالَت عنْهَا، اللَّه رضِیَ عَائِشَةَ وَعَنْ -6633

 متفقٌ عليه. م مِنْ أَوَِّل اللَّيْل، ومَن أَوْسَطِه، وَمِنْ آخِرِه. وَانْتَهى وِْترُهُ إلى السَّحَر.عَلَيْهِ وسَلَّ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6633

در همهء لحظات شب وتر را گزاردند. در آغاز و نيمه و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ن يافت.آخرشب و وتر شان به سحر پايا
 

اجْعلوا آخِرَ » :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیِّ عَنِ عَنْهمَا، اللَّه رَضِیَ عُمرَ ابنِ وعنِ -6634

 متفقٌ عليه «صالتُِکمْ بِاللَّْيلِ وِْتراً 
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 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که: -6634

 نماز شب خود بگردانيد.فرمود: وتر را آخرين  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

 :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیَّ أَنَّ عَنْه، اللَّه رضِی الخُدْرِیِّ سعيدٍ أَبی وَعَنْ -6635

 رواه مسلم. «أَوْتِرُوا قبْلَ َأنْ تُصْبُِحوا »
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6635

 د: پيش از آنکه صبح شود، وتر را بگزاريد.فرمو اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

 َصالَتهُ يُصلِّی کانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النَّبِیَّ أَنَّ  عَنْهَا، اللَّه رضیَ  عائشة، وعن -6631

 .مسلم رواه. فَأَوْترت أَيقِظهِا الِوْتر، بِقیَ فَإذا يَدَيه، بينَ مُعْتَِرضَةٌ وهِی بِاللَّيْل،

 . «ُقومِی َفأَوْتِری يا عَائشةُ »  ةٍ له: فَإذا َبقِیَ الوترُ قال:رواي وفی     
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6631

نماز شب شان را می گزارد، در حاليکه من پيش روی ايشان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 می گزارد.دراز کشيده بودم و چون وتر باقی می ماند، او را بيدار نموده و وتر را 

 اهلل عنها یعائشه رضو در روايتی از وی آمده که: چون وتر باقی می ماند، می فرمود: ای 

 برخيز و نماز وتر را ادا کن.
 

بَادِروا »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیَّ أَنَّ  عَنهمَا، اللَّه رَضِیَ عُمَرَ  ابن وعَنِ -6637

 ه أبو داود، والترمذی وقال: حديثٌ حسٌن صحيح.. رَوَا«الصُّبْحَ بالِوتْرِ
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6637

 فرمود: وتر را پيش از صبح ادا کنيد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

منْ خَاف »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسولُ قالَ: قَال عنْه، اللَّه رِضی جابرٍ وعَنْ -6638

رِ أَنْ ال يَقُوم مِنْ آخرِ اللَّْيل، فَليُوِترْ أَوََّله، ومنْ طِمع أَْن يقُوَم آِخرَه، َفليوِترْ آِخر اللَّيْل، فِإنَّ صالة آخِ

 رواه مسلم. «اللَّيْلِ مشْهُودة، وذلکَ أَفضَلُ 
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6638

که بترسد از آنکه در آخر شب بر نمی خيزد بايد فرمود: آن اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

در اول شب وتر را بگزارد و آنکه توقع نمايد که در آخر شب بر می خيزد، بايد در آخرش وتر را 

 بگزارد، زيرا نماز آخر شب توأم با حضور مالئکه است و آن بهتر است.

 

باب فضيلت نماز ضحی و بيان کم و بيش آن و دستور مواظبت  -211

 ايداری بر آنوپ
 

أوصَانی خَليلی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم بصِياِم  :قال عنْه، اللَّه رَضی هُريرةَ أَبی عنْ -6639

 متفقٌ عليه. «ثَالثَةِ أَيَّامٍ مِن کُلِّ شهر، ورکْعَتی الضُّحَى ، وأَْن أُوتَِر قَبل أَْن أَرْقُد 
 

 گفت: روايت شده که اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6639

مرا توصيه فرمود که: در هر ماه سه روز روزه بدارم و دو  اهلل عليه وسلم یصلخليلم 

 رکعت ضحی را ادا نمايم و اينکه وتر را قبل از خوابيدن بگزارم.

ش: توبه به این امر و مواظبت بر گرفتن سه روز روزه در هر ماه و ادای نماز ضحی بطور پیوسته و ادای 
رفتن به بستر برای استراحت، در پاکی روح مؤمن و تقویت بعد معنوی در وجودش نهایت مؤثر  نماز وتر همزمان با

است و خیر دنیا و آخرت هم بدون شک شامل کسیست که در کنار اهتمام به مسائل دنیوی به امور معنوی هم 
 جدیت کند. )مترجم(.

 

يُصبُِح عَلى ُکلِّ »  هلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال:ا صَلّى النبیِّ  عن عَنْه، اللَّه َرضِی َذر أَبی وعَنْ -6641

سُالمَى مِنْ أَحِدکُمْ صدقَة: فَکُلُّ َتسبِيحة صدَقة،وکل تحميدة صدقة، وکُل تَهليلَةٍ صدَقَة، وَکُلُّ 

تکبيرة صدَقة، وأَمر بالمعْروفِ صدَقة، ونهٌی عنِ المُنْکَرِ صدقَة، ويُجْزِ  مِن ذلکَ رْکعَتانِ 

 رواه مسلم. «نَ الضحى يرَکعُهُما مِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6641

فرمود: برهر بندی از بندهای وجود انسان صدقه الزم می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 گردد.
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پس هر تسبيحی صدقه است و هر تحميدی و هر تهليلی و همچنان هر تکبيری و امر به 

و به جای همهء اينها دو رکعتی که شخص در چاشتگاه معروف صدقه است و نهی از منکر نيز 

 بگزارد، بسنده است.
 

کانَ رسولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يصلِّی  :قالت عَنْها، اللَّه رضیَ عائشةَ وعَنْ -6646

 رواه مسلم. الضُّحَى أَرْبعا، ويزَيُد ما شاءَ اللَّه.
 

 است که گفت:روايت  اهلل عنها یعائشه رضاز  -6646

نماز ضحی را چهار رکعت می گزارد و به اندازهء که خدا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 می خواست، می افزود.
 

ذهَبْتُ إِلى رسول اللَِّه  :قَالت عنْها، اللَّه َرضِیَ طالبٍ  َأبی بنتِ فاخِتةَ هانیءٍ  أُمِّ وعنْ -6642

فَوجدْتُه يغْتَِسل، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُْسلِه، صَلَّى ثَمانیَ رَکعات، وَذلَک  صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عامٍ الفَتْحِ

 متفقٌ عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. ضُحى .
 

 از ام هانئ فاخته بنت ابی طالب رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -6642

ديدم که غسل می نمايد و رفته و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر سال فتح، خدمت 

 چون از غسلش فراغت يافت، هشت رکعت گزارد و اين نماز ضحی بود.

 

باب در آنکه هنگام گزاردن نماز ضحی )چاشتگاه( از هنگام بلند شدن آفتاب تا  -217

زوال آن است و بهتر آنست که در هنگام خوب بلند شدن آفتاب و سختی گرمی و حرارت 

 گزارده شود.
 

أَمَا لَقَدْ  زيدِ بن أَْرقَم رَِضی اللَّه عنْه، َأنَّهُ َرأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضَُّحى ، فقال: عن -6643

َصالُة »  عَلِمُوا َأنَّ الصَّالَة فی غَيْرِ هذِِه السَّاعَِة أَفَْضل، إنَّ رسولَ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم قال:

 رواه مسلم. «صَالُ األوَّابِينَ حِينَ ترْمَُض الفِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز زيد بن ارقم  -6643
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وی گروهی را ديد که نماز ضحی را می گزاردند و گفت: آيا ندانستند که نماز در غير اين 

فرمود: نماز رجوع کنندگان )به خدا(  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلساعت بهتر است، همانا 

 از گرمی به تاب و تب می افتد. )يعنی گرمی فزون می شود(.زمانی است که بچهء شتر 

 

باب تشويق بر ادای تحيهء مسجد، دو رکعت، و کراهيت نشستن  -218

پيش از آنکه دو رکعت را بگزارد، هر لحظه ای که وارد مسجد شود و خواه دو 

 رکعت را به نيت تحيهء مسجد گزارد يا نماز فريضه يا سنت مؤکده و يا غير آن
 

إذا »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عَْنه، اللَّه رضِیَ  قتادةَ  أَبی عن -6644

 متفقٌ عليه. «دَخَلَ أحَُدکم المسْجِد، َفال يَجلِْس حَتَّى ُيصَلِّیَ َرکْعَتيْنِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی قتاده  -6644

فرمود: هرگاه يکی از شما به مسجد درآمد، بايد ننشيند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تا دو رکعت نماز بگزارد.

اهلل  یصلش: توجه به ادای دو رکعت نماز به عنوان تحیهء مسجد در بدو ورود به مسجد از سنن محمدی 
ندیده و است که در میان ما متأسفانه شبه متروک گشته و سزاوار است در احیای عمل این امر پس علیه وسلم

 مستحب علماء اعالم و مبلغین مسلمان همت گمارند.
 

أَتْيتُ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وهَو ِفی المسْجد،  :قال عنْهُ اللَّه رضیَ جابِرٍ وعن -6645

 متفقٌ عليه. «صَلِّ رْکعَتيْن » فَقَال:
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6645

آمدم، در حاليکه در مسجد حضور داشتند و فرمود: دو  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

 رکعت نماز بگزار.

 

 

 باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -219
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يَا » :لِبالل قالَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَسولَ َأنَّ عَنْهُ اللَّه رَِضیَ ُهريرةَ  أبی عن -6641

 قَال: «حَدِّثِْنی بِأَرْجَى عََمل عَمِلْتَهُ فی اإلِسْالم، َفإِنِّی سمِْعتُ دَفَّ َنعْلَيَْک بيْنَ يَدیَّ فی الجَنَّةبِاللُ 

بِذلَک مَا عَمِلْتُ عَمَاًل أَرْجَى عْندِی مِنْ أَنِّی َلم أََتطَهَّرْ طُهُوراً فی سَاعَةٍ مِنْ لَْيلٍ أَوْ نَهارٍ إِالَّ َصلَّيْتُ 

 متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاری. ورِ ما کُتَِب لی َأنْ ُأصَلِّی.الطُّه
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6641

فرمود: ای بالل! بمن از اميد وار  اهلل عنه یرضبرای بالل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کفشهايت را پيشا  کننده ترين عملی که در اسالم انجام داده ای صحبت کن، زيرا من صدای

 پيش خويش در بهشت شنيدم.

گفت: من عملی را انجام ندادم که اميدوار کننده تر باشد برايم از آنکه هيچ لحظه ای از 

روز يا شب طهارتی نکردم و وضوئی نگرفتم، مگر اينکه با آن طهور به اندازه ای که برايم 

 مقدور شده بود نماز گزاردم.

 

و وجوب آن و غسل کردن و خوشبوئی در آن و رفتن برای  باب فضيلت روز جمعه -261

و آنکه در آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلادای نماز و دعاء در روز جمعه و درود فرستادن بر 

 ساعت اجابت و قبول است واستحباب بسيار ياد نمودن خداوند جل جالله بعد از ادای نماز
 

لَاُة فَانتَِشرُوا فِی الْأَرِْض وَابْتَُغوا ِمن فَْضلِ اللَّهِ وَاْذکُرُوا فَإِذَا قُضَِيتِ الصَّو قال اهلل تعالی: }

 61الجمعة:  {اللَّهَ کَثِيراً لَّعَلَُّکمْ تُفْلُِحونَ
 

خداوند می فرمايد: پس چون نماز تمام شد در زمين متفرق شويد و از فضل خدا طلب 

 61ه: کرده و خدا را بسيار ياد کنيد، تا رستگار شويد. جمع
 

خيُْر » :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ قالَ: قال عَنْه، اللَّه رَضِیَ هُريرةَ أَبی وعَنْ -6647

رواه  «يوْمِ طلعَْت عَلَيِْه الشَّْمسُ يَوُْم الجُُمعَة: فِيِه ُخلِقَ آدم، وَفيه أُدْخَِل الَجنَّة، وفيه أُْخرِجَ مِنْهَا 

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضهريره از ابو   -6647
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فرمود: بهترين روزی که آفتاب بر آن طلوع نموده، روز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

جمعه است، در آن آدم آفريده شده، در آن روز او را به بهشت وارد ساختند و در آن روز از آن 

 بيرون رانده شده است.
 

مَنْ تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ »  هِ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:اللَّ رَسُولُ قال: قَال وَعَنْهُ -6648

َصى ، أَتى الجُُمعَةَ، فاسْتَمَعَ وََأنْصت، غُِفرَ َلهُ ما بَيْنَه وََبيْنَ الجُمُعَِة وزِيَادة َثالَثةِ أَيَّام، وَمَنْ مَسَّ الحَ

 رواه مسلم. «فَقَدْ لَغَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یضراز ابو هريره  -6648

فرمود: کسيکه وضوء گيرد و درست وضوء نمايد و سپس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

به جمعه آمده آرام بنشيند و بشنود، آمرزيده شود برايش ميان او و جمعهء ديگر و با زيادت سه 

 روز و کسيکه سنگريزه را بگرداند، کار بيهودهء را انجام داده است.
 

الصََّلواُت الخَمْسُ والجُمُعةُ إلى »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النَّبِیِّ عَنِ وَعَنْهُ -6649

 رواه مسلم. «الجُمعة، وَرََمضَاُن إلى رمَضَان، مُکَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إذا اجْتُنِبَتِ الکبَائِرُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6649

فرمود: نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهلل

رمضان محو کنندهء گناهانی هستند که در بين آنها بوقوع پيوسته، ماداميکه از گناهان کبيره 

 دوری جسته شود.
 

صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  اللَّه رسولَ سَمِعَا َأنَّهما عَنْهُم، اللَّه رَِضیَ عُمَرَ ابنِ  وعَنِ وَعَنْهُ -6651

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ َودْعِهِمُ الجمُعَات، أَوْ لَيَْختِمَنَّ اللَّه على ُقلُوبِهم، ثُمَّ »  يقولُ عَلَى أَعْوَاِد مِنْبَرِه:

 رواه مسلم. «ليَکُونُنَّ مِنَ الغَافِلينَ 
 

 ت شده که:ما رواياهلل عنه یرضاز ابو هريره و ابن عمر  -6651

شنيدند که بر منبر می فرمود: حتماً گروههايی از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلآن دو از 

نمازهای جمعه خودداری خواهند کرد و يا اينکه حتماً خداوند بر دلهای شان مهر خواهد زد و 

 سپس از جملهء غافالن و بی خبران خواهند بود.
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إِذا جاََء »ه عَنْهُمَا، َأنَّ َرسولَ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، قال: اللَّ رَضِیَ عُمَرَ  ابنِ وَعَن -6656

 متفقٌ عليه. «أَحَدُکُُم الجُمَُعة، فَليَغْتَِسلْ 
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6656

سل فرمود: هرگاه يکی از شما به جمعه می آيد، بايد غ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نمايد.
 

 :قالَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ عَنْه، اللَّه رَِضیَ الخُدْرِیِّ سعيدٍ أبی وعن -6652

 متفقٌ عليه. «غُسْلُ َيوْمِ الُجمُعَِة وَاجِبٌ على کلِّ مُحْتَِلمٍ » 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6652

فرمود: غسل روز جمعه بر هر کسيکه بالغ باشد، الزم   عليه وسلماهلل یرسول اهلل صل

 است.

 ش: جمهور اهل علم بر این اند که غسل روز جمعه سنت است، نه واجب و نماز بدون آن صحت دارد.
 

َتوَضَّأَ  مَنْ»  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ قالَ : قال عنْهُ اللَّهُ  َرضِیَ سَمَُرةَ وَعَنْ -6653

رواه أبو داود، والترمذی وقال: حديث « .  يَوْمَ الجمعة فَبِها ونعمت، ومن اغتسلَ فالُغْسل أفَضل

 حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سمره  -6653

فرمود: کسيکه در روز جمعه وضوء نمايد به رخصت خوبی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ست و کسيکه غسل کند پس آن بهتر است.چنگ زده است و نيکو رخصتی ا
 

ال »  :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولُ  قَالَ: قال عنه، اللَّه رَضِیَ  سَلمَانَ  وَعَنْ -6654

يَغْتَسُِل رَُجلٌ َيوَْم الجُُمعة، ويََتطَهُر ما اسَتطَاعَ مِنْ طُْهر، وَيدَّهِنُ مِْن دُهْنِه، أَو َيمَسُّ مِن ِطيبِ 

غُفَِر لهُ  بَيتِه، ثُمَّ َيخْرُُج فال يُفرِّق بَيْنَ اثَنيْن، ثُمَّ ُيصَلِّی مَا کُتِبَ لَه، ثُمَّ يُْنصُِت إذا تکَلَّم اإلِمَام، إِالَّ

 رواه البخاری. «ما بَيْنَه وبيْنَ الجُمُعَِة األخرَى 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سلمان  -6654
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فرمود: غسل نمی کند مردی در روز جمعه که بقدر توان  وسلم اهلل عليه یرسول اهلل صل

طهارت نموده، از روغنش بمالد يا از خوشبويی ايکه در خانه اش هست، استعمال کند، سپس 

برآيد در حاليکه ميان دو شخص جدائی نيفگند، بعدًا به اندازه ايکه برايش مقدر شده نماز 

د، مگر اينکه ميان او و جمعهء ديگر برايش گزارد و چون امام صحبت کند، خاموش بنشين

 آمرزيده شود.
 

مَن » :قال وسَلَّم عََليْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسول َأنَّ عَنْه، اللَّه رضی هُريرةَ  أَبی وعَنْ -6655

، ومنْ رَاحَ فی اغْتَسَلَ يَـوْم الُجمُعَةِ ُغسْلَ الجنَابَة، ثُمَّ رَاحَ فی الساعة األولى ، فکَأَنَّمَا قرَّبَ بَدَنة

نْ رَاحَ السَّاعَةِ الثَّانِيَة، فَکأنَّما َقرََّب بََقرَة، وَمَنْ رَاحَ فی السَاعَِة الثَالِثة، فَکأنَّما قَرََّب کَبْشاً أَقرَنَ، وم

بيْضَة، فَإِذا  فی السَّاعَةِ الرَّابِعة، فَکأنَّما َقرََّب دَجَاجَة، ومنْ رَاحَ فی السَّاعَةِ الخاِمسِة فَکأنَّما َقرَّبَ

 متفقٌ عليه. «خَرَج اإلِمام، َحَضرَِت المالئَِکةُ يَسْتِمعُونَ الذِّکرَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6655

فرمود: آنکه در روز جمعه مانند غسل جنابت غسل نمايد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ا صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت دوم و سپس در ساعت اولی برود، مثل آنست که شتری ر

برود، مانند آنست که گاوی را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت سوم برود، مانند آنست که 

گوسفند شاخداری را  صدقه کرده است و آنکه در ساعت چهارم برود، مثل آنست که مرغی را 

رغی را صدقه کرده باشد و صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت پنجم برود، مثل آنست که تخم م

 چون امام بر آيد، فرشتگان برای شنيدن خطبه حاضر می شوند.
 

فِيها سَاعَةٌ ال »  :فَقَال الُجمُعَة، َيوْمَ ذکر وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ وعَنْهُ -6651

وَأَشَارَ بِيدِِه يُقَلِّلُهَا، متفقٌ  «شَيْتا، إِالَّ أَعْطَاُه إِيَّاه  يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِم، وَُهو قَاِئمٌ ُيصَلِّی يسأَلُ اللَّه

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6651

روز جمعه را ياد کرده و فرمود: در آن ساعتی که هيچ  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نمی شود در حاليکه از خداوند چيزی را  بندهء مسلمانی که ايستاده نماز می گزارد، با آن برابر

 می طلبد، مگر اينکه آن را بوی می دهد و به دستش اشاره نمود که آن را کم می شمرد.
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ـَى أَبی بنِ ُبردةَ  أَبی وَعنْ -6657  ابنُ  اللَّهِ عَبْدُ قَالَ: قَال عَنْه، اللَّه َرضِیَ األَشَعرِیِّ مُوس

مِعْت أَبَاَک يُحَدُِّث َعن رَسُول اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم فی شَأِْن ساعَةِ َأسَ :عنْهُمَا اللَّه رَضیَ عُمرَ

هی ما »  الجُمُعَةِ؟ قَال: قلت: نعم، سَمِعُتهُ يقُول: سِمْعتُ رسُوَل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يَُقولُ:

 رواه مسلم. « بيْنَ أَنْ يَجلَِس اإلِمامُ إِلى أَْن تُقضَى الصَّالةُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو برده بن ابی موسی اشعری  -6657

رسول اهلل ابن عمر رضی اهلل عنهما گفت: آيا شنيدی که پدرت در مورد ساعت جمعه از 

 چيزی را صحبت کند؟ اهلل عليه وسلم یصل

شنيدم  عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صلگفت: گفتم: آری، از وی شنيدم که می گفت: از 

 که می فرمود: آن ميان نشستن امام است تا آنکه نماز ادا شود.
 

»  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ أَوسٍ بنِ  أَوسِ وَعَنْ -6658

 «صَّالةِ فِيه، فَإِنَّ صَالتَُکمْ مَْعروضَةٌ علیَّ إِنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيَّامِکُمْ َيوْم الجُمَُعة، فأَکثروا علیَّ مِنَ ال

 رواه أبو داود بإِسناد صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز اوس بن اوس  -6658

فرمود: جمعه از بهترين روزهای شماست، پس در آن بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ود.من زياد درود بفرستيد، زيرا درود شما بر من عرضه می ش

 

باب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتی آشکار يا رد شدن  -266

 بليهء آشکار
 

خَرَجْنَا مََع رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيِْه  :قَال عْنهُ اللَّه رَِضیَ وَقَّاصٍ  أَبی بنِ سَعْدِ عَنْ -6659

َقرِيبًا مِن عَزْوَراءَ َنزَلَ ُثمَّ رَفَعَ يََديْه، فدعَا اللَّه سَاعَة، ثُمَّ خََرّ وسَلَّم مِن مَکَّةَ نُرِيدُ الَمدِينَة، فَلَمَّا کُنَّا 

إِنِّی سَأَلْتُ  وَقَالَ: فَعَلَهُ َثالثًا  سَاجِدًا، فَمَکَثَ َطوِيال، ُثمَّ قامَ َفرَفَعَ يَدَْيه، ساَعةًرد، ُثمَّ َخرَّ ساجِدًا 

انی ثُُلَث أُمَّتی، َفخَررُت ساجدًا ِلرَبِّی شُکرًا، ُثمَّ رَفْعتُ رَأْسِی، فَسَأَْلتُ رَبِّی، وَشَفَعُْت ألُمَِّتی، فََأعْطَ

رَبِّی ألُمَّتی، فَأَعْطَاِنی ثُلثَ أُمَّتی، فَخرْرُت ساجداً لربِّی شُکرا، ثمَّ رَفْعت رَأسِی فَسَألتُ رَبِّی ألُمَّتی، 

 رواه أبو داود. «بِّیفَأعطانی الثُُّلثَ اآلَخر، َفخَرَرتُ ساجِدا ِلرَ
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6659

بيرون آمديم در حاليکه قصد مدينه را داشتيم و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز مکه با 

فرود آمده دستهايش را بلند کرده و  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلچون به عزوراء رسيديم، 

ه و بعد به سجده افتاد و مدتی دراز درنگ کرد  و بعد برخاسته و دستهای خود ساعتی دعا نمود

را برای ساعتی بلند نموده و باز به سجده افتاد و سه بار اين کار را نموده و فرمود: من از 

پروردگارم درخواست شفاعت امتم را کردم، او تعالی يک سوم امتم را به من داد و برای شکر 

ه افتادم، و باز سرم را برداشته از پروردگارم برای امتم درخواست عفو پروردگارم به سجد

نمودم و به من يک سوم ديگر را داد و برای پروردگارم به سجده افتادم، و باز سرم را بلند 

نموده و از پروردگارم شفاعت امتم را طلب کردم که يک سوم ديگر را هم به من داد و من 

 افتادم. برای شکر پروردگارم به سجده

 

 باب فضيلت قيام شب -262
 

 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عََسى أَن يَبْعََثکَ َربُّکَ مَقَاماً مَّحْمُوداً{قال اهلل تعالی: }

 79اإلسراء: 

 61السجدة:  تَتَجَاَفى جُنُوبُهُمْ عَنِ الَْمضَاجِعِ{و قال تعالی: }

 67الذاريات:  يالً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَْهجَُعوَن{کَانُوا قَلِو قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: و پاسی از شب به قرآن خواندن و شب خيزی بيدار باش که زياده 

 79شد برای تو، قريب است که پروردگارت ترا بمقامی پسنديده، ايستاده کند. اسراء: 

 61ده: و می فرمايد: دور می ماند پهلوهای شان از خوابگاه. سج

 67و می فرمايد: بودند بر اين صفت که اندکی از شب می خوابيدند. ذاريات: 
 

کَانَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُومُ مِنَ اللَّيِْل  :قَالَت عَنْها، اللَّه رَضِیَ عائِشَةَ وَعَن -6611

رسُول اللَّهِ وَقد غُِفرَ َلکَ ما تَقَدَّم مِن ذَنِْبَک وَمَا  حَتى تَتَفطَّر قَدَمَاه، فَقُْلتُ لَه: لِمَ َتصْنَعُ هذا يا

 متفقٌ عليه. وعَنِ المغيرِة بنِ شعبةَ نحوه، متفقٌ عليه.« . أَفَال أَُکونُ عَبْدًا شَکُورًا »  تَأَخَّر؟ قَال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6611
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شب زنده داری می کرد و نماز شب می گزارد که  به اندازهء اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 پاهای شان ورم می نمود. 

، چرا اين کار را می کنيد! در حاليکه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبه ايشان گفتم: يا 

 گناه گذشته و آيندهء شما بخشيده شده است؟

 فرمود: آيا بندهء شکرگزاری نباشم؟
 

عنْه، أَنَّ النَّبِیَّ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم طَرَقهُ وَفاطِمَةَ لَيْال، فَقَال:  اللَّه رَضِیَ علیٍّ وَعَنْ -6616

 متفقٌ عليه. «أَال تُصلِّيَان؟ » 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرض یعلاز  -6616

شبی نزد او و فاطمه رضی اهلل عنها آمده و فرمود: آيا نماز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نمی گزاريد؟
 

 رسولَ  أَنَّ: أَبِيِه عَن عَنْهُم، اللَّه رِضی الخَطَّابِ  بنِ ُعمَرَ  بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ سالمِ وعَن -6612

فَکَانَ قالَ سالِم:  «نِْعمَ الرَّجلُ عبدُ اللَّهِ لَو کانَ ُيصَلِّی ِمنَ اللَّيْلِ » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ

 متفقٌ عليه. ذلکَ ال يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إاِلَّ َقلِيال.عَبْدُ اللَّهِ بعْدَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سالم بن عبد اهلل بن عمر بن خطاب  -6612

 فرمود: عبد اهلل مرد نيکی است، اگر نماز شب بگزارد. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خوابيد. سالم گفت: بعد از آن عبد اهلل جز پاسی از شب را نمی
 

 اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قال عَنْهُمَا اللَّه رَضیَ العاصِ بنِ عَمْرِو بنِ اللَّهِ عبدِ وَعن -6613

 متفقٌ عليه. «يَا عَبَْد اللَّهِ ال تکن مِثَْل فُالن: کانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتََرکَ قِيَامَ اللَّيْلِ » : وسَلَّم عَلَيْهِ
 

 اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت شده که: از عبد -6613

فرمود: ای عبد اهلل مانند فالنی مباش که شب را زنده می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 داشت، و بعد آن را ترک کرد.
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ش: مسألهء نماز شب اثر زیادی در تزکیهء نفس و طهارت باطن و جالی روح مؤمن دارد که مع االسف 
ر به آن توجه می شود که باید علمای کرام و روحانیون خدا آگاه دین پرور برای احیای آن به اقدامی امروز کمت

 زنده گردد. )مترجم( اهلل علیه وسلم یصلعملی دست یازند تا باشد که سنتی مبارک از سنن محمدی 
 

لّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم رَُجلٌ ذُِکَر عِنْدَ النَّبِیِّ صَ :قَال عنْه، اللَّه رضیَ  مَْسُعودٍ ابن وعن -6614

 ، متفقٌ عليه. « أَو قال: فی أُذِنه  ذاکَ رَجٌُل بال الشَّْيطَانُ فی أُذنَيِْه »  نَامَ لَيْلَةً حَتى َأصبح، قال:
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6614

يد، تا اينکه صبح از مردی صحبت شد که شبی خواب اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنزد 

 نمود.

 فرمود: او مرديست که شيطان در گوشهايش بول نموده است، يا فرمود: در گوشش.
 

يَعْقُِد » : قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولَ أَنَّ عَنْه، اللَّه رَضِی هُريَرة، أَبی وعن -6615

وَ نَام، ثَالثَ عُقد، يَضرِب عَلى کلِّ عُقدَة: عَلَيْکَ ليْلٌ َطويلٌ الشَّيْطَانُ عَلى قافِيةِ رَْأسِ أَحَدِکُم، إِذا هُ

فَارقُد، فإِْن اسْتَيْقظ، َفذَکََر اللَّه تَعَالَى انحلَّت عُقْدَة، فإِْن توضََّأ انحَلَّت عُقَدة، فَِإن صلَّى انحَلَّت 

 متفقٌ عليه. «بِيثَ النَّفْسِ َکْسالنَ عُقدُهُ کُلُّهَا، فأَصبَحَ نشِيطاً طَيِّب النَّفس، وَإاِلَّ َأصبح خَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6615

فرمود: چون يکی از شما بخوابد، شيطان در آخر سرش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

سه گره می بندد و با بستن هر گرهی می گويد: شب درازی داشته باشی، بخواب. پس هرگاه 

ا را ياد کند، يک گره گشوده می شود و چون وضوء کند، گره ديگر باز می شود بيدار شده و خد

و اگر نماز گزارد گره ديگر گشوده می شود، پس با نشاط وخوش خلق می شود، ور نه زشت 

 خوی و کسل می گردد.
 

أَيُّهَا »  لَْيهِ وسَلَّم قال:عَ اهللُ َصلّى النَّبِیَّ أَنَّ عَنْه، اللَّه رَِضیَ سَالَمٍ بنِ اللَّهِ عبدِ وَعن -6611

 رواهُ .  «النَّاسُ أَفْشوا السَّالم، وَأَطْعِمُوا الطَّعَام، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيام، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بَِسالمٍ 

 .صحيح حسنٌ حديثٌ: وقال الترمذیُّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن سالم  -6611
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فرمود: ای مردم! سالم را آشکار کنيد و طعام دهيد و در  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

 شب ها که مردم خواب اند، نماز گزاريد و بسالمتی به بهشت پروردگار خويش در آئيد.
 

ُل أَفْضَ »: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رَِضیَ هُريرةَ أَبی وَعنْ -6617

 رواه مُسلِم. «الصيَّامِ بعَْد رَمَضَانَ شَْهرُ اللَِّه المَُحرَّم، وَأَفَْضلُ الصَّالةِ بعدَ الَفرِيَضةِ َصالةُ اللَّيْل
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6617

فرمود: بهترين روزه بعد از رمضان ماه محرم خداست و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نماز بعد از فريضه نماز شب است. بهترين
 

صَالُة اللَّيِْل »وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّه عَنْهُمَا، أَن النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال:  -6618

 متفقٌ عليه. «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذا خِفَْت الصُّبْح فَأَوِْترْ ِبواحِدَِة 
 

 است که:هما روايت اهلل عن یاز ابن عمر رض -6618

فرمود: نماز شب دو دو رکعت است و چون از برآمدن صبح  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ترسيدی با يک رکعت وتر کن.
 

کَانَ النَّبِیُّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم ُيصلِّی منَ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتُر  :قَال وَعَنْهُ -6619

 متفقٌ عليه. بَِرکعة.
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6619

از طرف شب دو دو رکعت نماز گزارده و يک رکعت را وتر می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نمود.
 

کَاَن رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم يُفطِرُ منَ : قال عَنْه، اللَّه رِضی أَنَسٍ وعنْ -6671

ظُنَّ أَنْ ال يصوم مِنه، ويَصومُ حتَّى َنظُن أَن ال يُفِْطرَ مِْنهُ شَيْتا، وَکانَ ال تَشَاءُ أَنْ الشَّهْرِ حتَّى نَ 

 رواهُ البخاری. تَراُه مِنَ اللَّيْلِ ُمصَلِّياً إِال رَأَيْتَه، وَال نَائماً إِال رَأَيْتَه.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6671
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ماهی افطار می نمود که گمان می کرديم از آن روزه نمی  ه وسلماهلل علي یرسول اهلل صل

گيرد و ماهی روزه می گرفت و گمان می کرديم که از آن هيچ افطار نمی کند و چون می 

خواستی ايشان را در شب در حالت نماز ببينی، می ديدی وچون می خواستی ايشان را در 

 حالت خواب بينی، می ديدی.
 

رضی اللَّه عنْهَا، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم کَان ُيصلِّی  عائِشة وعَنْ -6676

يَسْجُُد السَّجَْدةَ مِنْ ذلَک قَدْر مَا يقْرَأُ أَحدُُکمْ خَْمسِين آية  تَْعنی فی اللَّيِْل  إِحْدَى عَشَرَة رَْکعًَة 

بْل َصالِة الفَجْر، ُثمَّ يضْطَجُِع على شِقِّهِ األَيمِْن حَتَّى يأْتِيَُه قَبْلَ أَن يرْفََع رَأْسه، وَيرْکَُع َرکْعَتَيْنِ قَ

 المُنَادِی للصالة، رواه البخاری.
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6676

در شب يازده رکعت نماز می گزارد و سجدهء آن را به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ه را می خواند طوالنی می نمود، قبل از اينکه سرش را بلند نمايد و آي 51اندازهء که يکی از شما 

دو رکعت پيش از نماز صبح گزارده و به پهلوی راستش می غلطيد تا اينکه منادی نماز )بالل 

 ( نزدش می آمد.اهلل عنه یرض
 

فی رمضانَ َوال فی  ما کان رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم َيزِيدُ  :قَالَت وَعنْهَا -6672

عَلى إِحْدى عشرةَ َرکَْعة: ُيصلِّی أَرْبعاً فَال تَسْأَْل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطولهِن، ُثمَّ ُيصَلِّی أَرْبعاً َفال  غَيْرِهِ 

يا »  ر،؟ فقال:تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطولهِن، ثُمَّ يَُصلِّی َثالثا. فَقُلْت: يا رسُوَل اللَّهِ َأتنَامُ قَبْلَ أَْن ُتوت

 متفقٌ عليه. «عائشةُ إِنَّ عيْنَیَّ تَنامانِ وَال يَنامُ قلبی 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6672

رکعت نمی افزود و  66نه در رمضان و نه در غير آن بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ز چهار رکعت می گزارد که از زيبائی چهار رکعت می گزارد که از زيبائی و درازی آن مپرس و با

! آيا قبل اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو درازی آن مپرس و باز سه رکعت می گزارد. گفتم: يا 

 از آنکه وتر را بگزاری خواب می شوی؟

 چشمانم خواب می شود، ولی دلم خواب نمی شود. اهلل عنها یعائشه رضفرمود: ای 
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یَّ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم کانَ يَنَامُ أَوَّل اللَّيْل، ويقومُ آِخرهُ فَُيصلی. النَّبِ أَنَّ وعنْهَا -6673

 متفقٌ عليه.
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6673

 پيامبر صلی اهلل عليه وسلم از اول شب خوابيده و در آخر شب بيدار شده نماز می گزارد.
 

صلَّيُْت مََع النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم لَيَُلة،  للَّه عَنْه، قَال:ا رضِی مَْسُعودٍ ابنِ وعَن -6674

 َهممُْت أَنْ َأجْلِس وَأَدعه. متفقٌ عليه.قال:  ما َهممْت؟ قَيل: فَلَمْ َيزلْ قائماً حتى َهمَْمتُ بِأَمٍْر سُوءٍ .
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6674

نماز گزاردم و همينطور ايستاده بود، تا اينکه قصد کار  اهلل عليه وسلم یامبر صلپيشبی با 

 زشتی را نمودم. 

 گفته شد: چه قصد نمودی؟

 گفتم: خواستم بنشينم و ايشان را تنها گذارم.
 

لَّم، ذاَت لَيْلٍَة صَلَّْيتُ مََع النَّبِیَّ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَ :قَال عنْه، اللَّه َرضِیَ حُذيفَهَ وعَنْ -6675 

فَافْتَتَح البقَرَة، فقلت: َيرْکَُع عِنْدَ المَِتة، ثُمَّ مضى ، فقلت: يَُصلَّی بها فی رکَْعة، فَمَضى ، فَقُْلت: 

بِآَيةِ ِفيها  يَرْکَُع بها، ُثمَّ افْتَتَح النِّسَاءَ فَقَرأَهَا، ُثمَّ افْتَتَحَ آل عِمْرَان، فََقرَأَها، يَْقَرأُ مُتَرَسِّاًل إِذا مَرَّ 

سُبْحَانَ ربِّی  تَسْبيحٌ سَبَّح، وَإِذا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَل، وإذا مَرَّ بتَعوَّذ َتعَوَّذ، ثُمَّ َرکَع، فجعَل يَقُول:

ُثمَّ قامَ  سمِع اللَّه لمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا لک الحْمد، فَکَانَ ُرکُوُعهُ َنحْواً مِنْ قِيَامِه، ثُمَّ قال: العظيم،

رواه  فَکَانَ َسُجودُهُ َقرِيباً مِنْ قِيَامِه. سُبْحانَ رَبَِّی األَعْلى ويالً َقرِيباً مِمَّا رکع، ُثمَّ سَجد فَقَال:طَ

 مسلم.
 

 روايت شده که گفت:  اهلل عنه یرضاز حذيفه  -6675

 نماز گزاردم و سورهء بقره را آغاز نمود. گفتم در صد اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشبی با 

آيه رکوع می کند و وی صلی اهلل عليه وسلم گذشت. باز گفتم: آن را در يک رکعت می خواند و 

گذشت و گفتم: به آن رکوع می کند، سپس سورهء نساء را آغاز فرموده و آن را خواند و باز آل 

عمران را آغاز نموده و آن را خواند ودرست با تأنی و تجويد می خواند و چون از آيهء می 

در آن تسبيح بود، سبحان اهلل می گفت و چون به سؤالی می رسيد، ستوال می کرد و  گذشت
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چون به تعوذ می رسيد، بخدا پناه می جست و سپس رکوع نموده به گفتن سبحان ربی العظيم 

آغاز نمود و رکوعش مثل قيامش بود، سپس فرمود: سمع اهلل لمن حمده، ربنا لک الحمد و مدت 

ه رکوع نموده بود ايستاده بعد سجده نموده و گفت: سبحان ربی االعلی و درازی نزديک به آنچ

 سجده اش نزديک به قيامش بود.
 

 الصَّالةِ  أَیُّ: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ َرسُولُ سُتِلَ: قَال عنْهُ اللَّه رِضی جابرٍ وَعَنْ -6671

 . رواه مسلم. «طُوُل القُنُوتِ » : قال أَفْضَل؟
 

 از جابر رضی اهلل عنه روايت شده که گفت: -6671

پرسيده شد که کدام کارها بهتر است، فرمود: طول  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 قيام.
 

 عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رَُسولَ أَنَّ  عَنْهُمَا اللَّه َرضیَ العَاص، بنِ عَمْرو بنِ اللَّهِ عبدِ وَعَنْ -6677

أَحَبُّ الصَّالةِ إلى اللَّهِ صَالةُ دَاوُد، وَأَحبُّ الصيامِ إلى اللَّهِ صِيامُ دَاوُد، کانَ يَنَامُ نِصْفَ » : قال وسَلَّم

 متفقٌ عليه. «اللَّيْل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ويَنَامُ سُدُسَهُ وَيصومُ َيوماً وَيُفطِرُ يَوماً 
 

 ت شده که:از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما رواي -6677

فرمود: دوست داشتنی ترين نماز در نزد خداوند جل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

جالله نماز داود و محبوبترين روزه در نزد خداوند روزهء داود عليه السالم بود که نصف شب را 

خوابيده و يک سوم آن را زنده می داشت و يک ششم آنرا می خوابيد و يک روز روزه گرفته و 

 ز ديگر افطار می نمود.رو
 

إِنَّ » : يقُول وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَسُولَ  سِمعْتُ : قَال عنْهُ  اللَّه رَِضیَ جَابِرٍ وَعَنْ -6678

طاُه فی اللَّيْلِ لَسَاعة، ال يُوافقُهَا رَجـُلٌ مُسِلمٌ يسَألُ اللَّه تعالى خيراً من أمرِ الدُّنيا وَاآلِخرِةَ إِالَّ أَعْ

 رواه مسلم. «إِيَّاه، وَذلکَ کلَّ لَيْلٍَة 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6678
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شنيدم که می فرمود: همانا در شب لحظه و ساعتيست  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

وی که هر گاه مرد مسلمان آن را دريابد و خيری از کار دنيا و آخرت را از خداوند طلبد، آن را به 

 می دهد و آن در هر شب می باشد.
 

إِذا قَامَ أَحَدُُکِم : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى النَّبِیَّ أَنَّ  عَْنه، اللَّه َرضِی هُريَرةَ أَبی وَعَنْ -6679

 رواهُ مسِلم. «مِنَ اللَّيْلِ فَليَفتَتحِ الصَّالَة بِرکعَتَيْن خَفيفتيْنِ 
 

 روايت است که:  عنهاهلل یرضاز ابو هريره  -6679

فرمود: هرگاه يکی از شما برای ادای نماز شب برخاست، بايد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 آن را با دو رکعت خفيف و سبک آغاز کند.
 

کانَ رَسُولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا قام : قالت عَنْها، اللَّه َرضِیَ عَائِشَة، وَعَنْ -6681

 رواه مسلم. للَّيْلِ افتَتَحَ صَالتَُه ِبرَْکعَتَيْن خَفيفَتَيْن،مِن ا
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6681

شب برمی خاست، نمازش را به دو رکعت خفيف  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

 آغاز می نمود.
 

هِ صَلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم إِذا فاتتُْه کان رسولُ اللَّ : قالَت عنْهَا، اللَّه رضِی وعَنْها، -6686

 رواه مسِلم. الصَّالةُ من اللَّيل مِنْ وجعٍ أَوْ غيرِه، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنَتی عَشرة رکَْعة.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6686

يگر فوت می بواسطهء مريضی يا کاری د اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون نماز شب 

 رکعت نماز می گزارد. 62شد، در روز 
 

» : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رسُولُ قَالَ: َقال عنْه، اللَّه رَِضی الخَطَّابِ  بنِ عُمَرَ وعنْ -6682

تِب لهُ کأَنَّما َقرَأَهُ مَنْ نَام عن حِزْبِه، أو َعنْ شْیءٍ مِنه، فَقَرأهُ فِيما بينَ صَالِةَ الفَْجرِ وَصالِة الظُّهْر، کُ

 رواه مسلم. «منَ اللَّيْلِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -6682
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فرمود: کسيکه از وردش يا از قسمتی از آن بخوابد، و آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

در شب  را در ميان نماز صبح و ظهر بخواند، برايش ثواب آن داده می شود که گويی آن را

 خوانده است.

 ش: حزب: نماز یا خواندن وردی را که شخص بر خود الزم می سازد.
 

رِحَم » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قال عنْه، اللَّه رَِضیَ هُريرة أَبی وعَنْ -6683

َنضَح فی وجْهِهَا الماءَ ، رَحَِم اللَُّه اَمرَأَةً  اللَّه رَُجال قَامَ مِنَ اللَّْيل، فصلىَّ وأيْقََظ امرَأته، فإنْ أََبتْ

رواهُ أبو داود. بإِسنادِ  «قَامت مِن اللَّيْلِ فَصلَّت، وأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فإِن أَبی نََضحَتْ فی وجْهِهِ الماءَ 

 صحيح.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6683

: خدا رحمت کند مردی را که از طرف شب فرمود اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

برخاسته نماز بگزارد و همسرش را هم بيدار کند و اگر چنانچه مخالفت ورزيد، بر رويش آب 

پاشد و خدا رحمت کند زنی را که در شب برخاسته نماز گزارد و شوهرش را بيدار نمايد و اگر 

 چنانچه امتناع ورزد، بر رويش آب بپاشد.
 

 عنْ أَبی سَعيدٍ رَِضی اللَّه عنهمَا، قَاال: قالَ رسولُ اللَِّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:وَ وَعنْهُ -6684

 «إذا أَيقَظَ الرَّجُلُ َأهْلَُه مِنَ اللَّيْل فَصَلَّيا أَوْ صَلَّى رکْعَتَينِ جَمِيعا، کُِتَب فی الذَّاکرِينَ وَالذَّکِراتِ » 

 رواه أبو داود بإِسناد صحيح.
 

 از ابو هريره و ابو سعيد رضی اهلل عنهما روايت شده که: -6684

فرمود: هرگاه مردی خانواده اش را از طرف شب بيدار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کرده و هر دو نماز گزاردند، يا هر دو جمعاً دو رکعت نماز گزاردند در زمرهء ذاکرين و ذاکرات 

 نوشته می شوند.
 

إِذا نَعَس » َی اللَّه عَنْها، أَنَّ النَّبِیَّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قَال: رضِ عائِشة وعــن -6685

أَحَدُکُْم فی الصَّالة، َفلْيَْرقُدْ حتى يَذَهب عَنْهُ النَّوم، فَإِنَّ أَحدکُْم إذا صَلى وهو ناعِس، لَعَلَّهُ يَذهَبُ 

 متفقٌ عليه. «يَستَغفُِر فَيَسُبَّ نَفسهُ 
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 روايت است که: اهلل عنها یائشه رضعاز  -6685

فرمود: هرگاه بر يکی از شما در نماز خواب آيد، بايد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بخوابد تا خواب از سرش برود، زيرا اگر يکی از شما نماز بخواند، در حاليکه خواب بر او چيره 

 شده شايد به عوض طلب آمرزش خود را دشنام دهد.
 

إِذا » أَبی هُرَيرَةَ َرضِی اللَّه عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  وَعَنْ -6681

 رواه ُمسِلم. «قَامَ أَحدُکُْم مِنَ اللَّيْلِ فَاستعجمَ الُقرآنُ على ِلَسانِه، فَلَم يَدْرِ ما يُقول، فَْليضْطَجِْع 
 

 شده که:روايت  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6681

فرمود: هرگاه يکی از شما در شب برای تهجد برخاست  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و قرآن بر زبانش پوشيده شد و نمی دانست چه می گويد، بايد که بخوابد.

ش: از این حدیث دانسته می شود که نماز و عبادت تا زمانی مؤثر و مفید است که همراه با خشوع و نشاط 
شخص را خواب در ربود، یا خسته شد، بهتر است خواب شود و عبادت را در وقت نشاطش عملی  باشد و هرگاه

 کند.

 

 باب استحباب قيام رمضان  که عبارت از نماز تروايح است -263
 

منْ قام » عنْ أَبی ُهريرَة رَضِی اللَّه عنْهُ َأنَّ رَسُول اللَّهِ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال:  -6687

 متفقٌ عليه. «ضَانَ إِيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ َذنْبِهِ رَمَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6687

فرمود: کسی که قيام رمضان را از روی ايمان و اخالص  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.
 

کانَ رسُولُ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم يُرَغِّبُ فی قِيَامِ  وَعنْهُ رَِضَی اللَّه عَنْه، قَال: -6688

مَنْ قَامَ رَمَضَاَن إِيماناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا »  رَمَضَانَ مِنْ غيْرِ َأنْ يَْأمُرَُهمْ فِيه بعزيمة، فيقُول:

 ُمسْلِم.رواه  «تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِِه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6688
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به قيام رمضان بدون اينکه آنانرا در اين مورد امر کند و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

می فرمود: آنکه قيام رمضان را از روی ايمان و اخالص بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزيده 

 می شود.

مردم را دید که دسته دسته نماز  اهلل عنه یعمر رضضان باید گفت که حضرت ش: در بارهء تراویح در رم
می گزارند، وی آنان را گرد آورده و دستور داد بیست رکعت نماز گزارند و این سنتی شد و شهرت یافت وکس هم 

عمر بر آن اعتراض نکرد و بمنزلهء اجماع سکوتی صحابه رضوان اهلل علیهم اجمعین بحساب می رود. حضرت 
پیامبر اصل نماز تراویح را تشریع نکرده، بلکه آنرا بصورت دسته جمعی و جماعت درآورده و اصحاب  اهلل عنه یرض
 نیز با او در اینمورد موافق بوده اند. اهلل علیه وسلم یصل

 

 باب فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده ترين شبهای آن -264
 

{ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيٌْر 2{ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِْر}6أَنَزلْنَاهُ فِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ}إِنَّا قال اهلل تعالی: }

{ سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ 4{ تََنزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِِّهم مِّن ُکلِّ أَْمرٍ}3مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ}

  5 – 6القدر:  .{5}{ الْفَجْرِ

 3الدخان:  {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَيْلٍَة مُّبَارَکٍَة إِنَّا کُنَّا مُنذِرِينَو قال تعالی: }
 

 – 6خداوند می فرمايد: همانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم. تا آخر سوره. القدر: 

5 

 3و می فرمايد: و ما آن را در شب مبارکی فرو فرستاديم. دخان: 
 

مَنْ قام » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ عن عَنْه، اللَّه َرضِیَ هُريرةَ أَبی وَعَنْ -6689

 متفقٌ عليه. «لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً واحْتِسَابا، غُفِر لَهُ ما تقدَّم مِنْ ذنْبِهِ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6689

فرمود: آنکه شب قدر را از روی ايمان و اخالص زنده دارد،   عليه وسلماهلل یپيامبر صل

 گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.
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 وسَلَّم، َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ  أَصْحَابِ مِنْ رَِجاالً أَنَّ  عَنهما اللَّه رضِیَ عُمر ابنِ وعن -6691

أَرى رُؤيَاکُمْ » عِ األَواخِر، فَقال رسُوُل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: السَّبْ فی المنَامِ فی القَدْرِ  ليْلَةَ أُرُوا

 متُفقٌ عليه. «قَدْ تَواطََأتْ فی السَّبْعِ األَوَاخِر، فَمَنْ کَانَ مُتَحرِّيهَا، فَلْيَتَحرََّهآ فی السْبعِ األَواخِرِ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6691

در خواب، ليلة القدر در هفت شب  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگروهی از اصحاب  برای

فرمود: من مشاهده می کنم که خواب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلآخر نشان داده شد. آنگاه 

شما در هفت شب آخر اتفاق افتاده، پس آنکه جويندهء آن باشد، بايست آن را در هفت شب 

 آخر جستجو کند.
 

کانَ رُسولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم ُيجاوِزُ : قَالَت عنْهَا، اللَّه َرضِیَ عائِشَةَ  وعنْ -6696

متفقٌ  «تَحرَّوْا لَيْلَةَ القَدِْر فی العشِْر األَوَاخِرِ مِْن رََمضانَ»  فی الَعشْـِر األَوَاِخرِ مِْن رمضَان، ويَقُول:

 عليه.
 

 روايت است که گفت: عنهااهلل  یعائشه رضاز  -6696

در دههء اخير رمضان اعتکاف نموده می فرمود: شب قدر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 را در دههء اخير رمضان جستجو کنيد.

ش: در مورد شب قدر احادیث زیادی آمده و تذکر می دهد که شب قدر در شبهای وتر دههء آخر رمضان 
 وجود دارد.

 

تَحرّوْا لَيْلةَ القَدِْر » اللَّه عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قَال:  رَضِیَ وَعَنْها -6692

 رواُه البخاری. «فی الوتْـِر من العَْشرِ اأَلواخِرِ منْ رَمضَانَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6692

شبهای طاق اخير رمضان جستجو فرمود: شب قدر را در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 کنيد.
 

إِذا دََخَل » کَاَن رسُول اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم:  :قَالَت عَنْهَا، اللَّه رَضَیَ وعَنْهَا -6693

 متفقٌ عليه. «العَشُْر األَوَاخُِر مِنْ رَمضَان، أَحْيا اللَّيْل، وَأَيْقَظَ َأهَْله، وجَدَّ وَشَدَّ المِتزرَ 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6693

شب ها را زنده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون دههء اخير رمضان فرا می رسيد، 

 داشته، خانواده اش را بيدار نموده و تالش کرده و در عبادت کوشش می نمود.
 

هِ وسَلَّم يَجْتَهُِد فِی رَمضانَ مَاال يَجْتَهُِد َکانَ رَسُوُل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْ: قَالَت وَعَنْهَا -6694

 رواهُ مسلم. «فی غَيْرِه، وفی الَعشِْر األَوَاخِرِ منْه، مَاال يَجْتَهُد فی غَيْرِِه 
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6694

در رمضان تالش و کوششی می کرد که در غير آن نمی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نمود و در دههء اخير رمضان سعی وکوششی می کرد که در غير آن نمی نمود.
 

قُْلت: يا رَسُوَل اللَّهِ َأرَأَيَْت إِن عَلِْمتُ َأیَّ لَيْلٍَة لَيْلَُة القَدْرِ ما أَُقولُ فيها؟  :قَالَت وَعَنْهَا -6695

 رواهُ الِترْمذیُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. «عنِّی  قُولی: اللَّهُمَّ إِنََّک عَفُوٌّ ُتحِبُّ العفْوَ فاعْفُ » قَال: 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6695

! اگر دانستم که شب قدر کدام است، در آن چه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 بگويم؟

پس از  فرمود:بگو: اللهم انک عفو... بار خدايا تو در گذرندهء و گذشت را دوست داری،

 من درگذر.

 

 باب فضيلت مسواک نمودن و خصلت های فطرت -265
 

لَوْال أَنْ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَُسول أَنَّ عَنْهُ اللَّه رَضِیَ هُريَرةَ  أَبی عَنْ -6691

 تفٌق عليه.م«  ألمْرتُهُْم بِالسِّواکِ معَ کلِّ صالةٍ  أَوْ عَلى الناس  أَشُقَّ عَلى أُمَّتی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض از ابو هريره -6691

فرمود: اگر بر امتم يا فرمود بر مردم سخت تمام نمی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شد، آنان را به مسواک کردن در وقت هر نماز امر می کردم.
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صورت می گیرد، بر هر دو  ش: مسواک در لغت بر استفاده از مسواک و چوبی که بوسیلهء آن مسواک
 اطالق می شود.

 و در اصطالح علماء عبارت است از استعمال چوب و مثل آن در دندانها برای تمیز کردن و پاک نمودن آن.

 و مستحب است که چوب مورد استفاده از نوع اراک باشد.

 احادیث زیادی هم آمده که به فضیلت مسواک کردن اشاره می کند.

م ثابت شده که مسواک بیرهء دندان را محکم نموده و از  دندانها در مقابل بسیاری و از دیدگاه طب ه
 میکروبها دفاع کرده و دهان را خوشبو و معطر می نماید.

شبه متروک گردیده که الزم است علمای  اهلل علیه وسلم یصلکه مع االسف امروز این سنت محمدی 
در جهت بهداشت دهان و دندان این نعمت هائی که از جانب  اعالم در این مورد خود در عمل پیشگام شوند و

 خداوند به بنده عنایت شده و در صورت از بین رفتن قابل جبران نمی باشد، اسوهء عملی شوند. )مترجم(
 

مِنَ کَاَن رَسُوُل اللَّهِ َصلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم إِذا قَامَ : قال عَنْه، اللَّه َرضِیَ حُذيفَةَ وَعنْ -6697

 متفقٌ عليه. النَّومِ يَشُوصُ فَاُه بالسِّواک.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -6697

 از خوب بيدار می شد، دهانش را مسواک می نمود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 
 

َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کنَّا نُعِدُّ لرُسولِ اللَِّه : قَالَت عَنْهَا اللَّه َرضِیَ عائشةَ وَعَنْ -6698

 رواهُ ُمسلم. «سِوَاکَُه وَطَهُورَُه فَيَبْعَثُهُ اللَّه مَا شَاءَ أَن يبْعَثَهُ مَِن اللَّيْل، فَيتسَوَّک، وَيََتوَضَّأُ ويُصَلِّی 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6698

وضوی شان را آماده می کرديم و  مسواک و وسائل اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبرای 

اهلل عليه  یآنحضرت صلخداوند در هر لحظهء شب که می خواست، وی را بر می انگيخت و 

 مسواک نموده وضوء می ساخت و نماز می گزارد. وسلم
 

رُْت أَکثَ » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُولُ قَالَ: قَال عَنْه، اللَّه رَضِیَ أَنسٍ وعنْ -6699

 رواهُ البُخاری. «عَليکُمْ فی السِّوَاِک 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6699



 664 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرمود: من به شما در مورد مسواک کردن زياد صحبت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نمودم.
 

شیءٍ کَان يَبْدَُأ  قُْلتُ لَِعائِشَةَ رَضَِی اللَّه عنْهَا: بأَیِّ: قَال هانِیءٍ بنِ شُرَيحِ وعَنْ -6211

 روَاُه مُسِْلم. النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وَسلَّم إِذا دََخلَ بَيْتَه، قَالَت: بِالسِّوَاک،
 

 از شريح بن هانيئ روايت شده که گفت: -6211

به خانه وارد می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفتم: چون  اهلل عنها یعائشه رضبرای 

 ع می کردند؟شدند به چه کاری شرو

 گفت: به مسواک.
 

دَخَلت عَلى النَّبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه  :قَاَل عَنْه، اللَّه َرضِیَ األشَعرِیِّ موَسى أَبی وَعَنْ -6216

 مُتَّفَقٌ عليه، وهذا لَفُْظ مُسِلم. وسَلَّم وطرَُف السوَاکِ على لِساِنه.
 

 گفت: روايت شده که اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6216

وارد شدم در حاليکه گوشهء مسواک بر زبان شان گذاشته  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبر 

 بود.
 

السِّواُک » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى النَِّبیَّ َأنَّ عَنْها، اللَّه َرضِی عائِشَةَ وعنْ -6212

 زَيمَة فی صحيحِه بأَسانيد صحيحة.رواُه النَّسائی، وابنُ خُ «مَطهَرةٌ للَفمِ مرْضَاةٌ للرَّبِّ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6212

فرمود: مسواک وسيلهء پاکی دهان و بدست آوردن رضای  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 پروردگار است.
 

الِفطرُة » م قَال: وسَلَّ عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النَّبِیِّ عَنِ  عَنْه، اللَّهُ رِضیَ هُريرةَ  أَبی وعَنْ -6213

 «خَمس، أَوْ خمْسٌ مِنَ الفِطرة: الخِتان، وَاالسْتِْحدَاد، وَتقلِيمُ األَظفَار، ونَتف اإلِِبط، وقَصُّ الشَّاِربِ 

 مُتفقٌ عليه.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6213
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است که از  فرمود: فطرت پنج است يا فرمود: پنج خصلت اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

و  –برای تراشيدن موی زير ناف  –فطرت بشمار می رود، ختنه کردن و استفاده کردن از تيغ 

 قلم کردن ناخنها و کندن موی زير بغل و کوتاه نمودن سبيل )بروت(.
 

شٌر عَ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُولُ قالَ: قَالَت عنْهَا اللَّه رضیَ عائِشة وعَنْ -6214

مِنَ الفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِب،وإِعفَاءُ اللِّحْيَة، وَالسِّوَاک، واسْتِنشَاقُ الماءِ ، وقَصُّ األَظفَار، وغَسلُ 

قال الرَّاوی: ونِسيتُ العاِشرة إِالَّ أَن تَکون  «البَرَاجِم، وَنَتفُ اإلِبط، َوحلقُ العاَنة، وانتِقاُص المَاءِ 

 يَعنی: االسْتِنْجاءَ . رَواهُ مُسِلم. انتِقَاصُ الماءِ ،:  وَهُوَ أَحَُد روَاتِِه  المَضمضَة، قالَ َوکيعٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6214

فرمود: ده خصلت است که از زمرهء فطرت بشمار می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ب در بينی کردن و کوتاه کردن رود: کوتاه نمودن سبيل و بلند کردن ريش و مسواک کردن و آ

ناخنها و شستن بندها و کندن موی زير بغل و تراشيدن موی زير ناف و استنجاء کردن و دهم 

 را فراموش کردم، مگر آنکه آب در دهان گرداندن باشد.

 وکيع يکی از راويان حديث انتفاض الماء را به استنجاء تفسير کرده است.
 

أَحْفُوا » َی اللَّه عَنْهُمَا، عن النَّبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال: رَضِ عُمَرَ  ابنِ وَعَن -6215

 مُتفقُ عليه. «الشَّواِربَ وأَعْفُوا اللِّحَى 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6215

 فرمود: سبيل )بروت( را کوتا نموده و ريش ها را رها کنيد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 

 باب تأکيد بر وُجوب زکات و فضيلت آن و مسائلی که به آن ارتباط دارد -261
 

 43البقرة:  وَأَقِيمُواْ الصَّاَلةَ وَآُتواْ الزَّکَاَة {قال اهلل تعالی: } 

وَيُْؤتُوا  وَمَا أُمُِروا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُْخِلصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَو قال تعالی: }

 5البينة:  الزَّکَاَة وَذَلَِک دِينُ الْقَيَِّمةِ{

 613التوبة:  خُذْ مِنْ َأمْوَالِهِمْ َصدَقَةً تُطَهِّرُُهمْ وَتَُزکِّيهِم بِهَا{و قال تعالی: }
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 43خداوند می فرمايد: و برپا داريد نماز را و بدهيد زکات را. بقره: 

ادت خدا را خالص ساخته و برايش پرستش و می فرمايد: و امر نشدند جز که عب

خالصانه نمايند. متدين به دين ابراهيم و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را، اين است احکام 

 5ملت درست. بينه: 

و می فرمايد: از مالهای شان صدقه بگير تا بدان آنان را تزکيه نموده و پاک سازی. توبه: 

613 
 

بُنِیَ  ضَِی اللَّه عَنْهُما، َأنَّ رَسُول اللَِّه صَّلى اهلُل َعلَيْهِ وسَلَّم قَال:رَ عُمَرَ  ابنِ وَعنِ -6211

 اإلِسْالُم عَلى خَمْس: شَهَادَةِ َأنْ ال إِلَه إِالَّ اللَّه، وأَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ ورسُوله، وإِقامِ الصَّالة، وَِإيتَاءِ 

 متفقٌ عليه. «الزَّکَاة، وحَجِّ البَيْت، وََصوْمِ رمضَان 
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6211

فرمود: اسالم بر پنج بنا استوار است: گواهی دادن به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بنده و فرستادهء خدا  اهلل عليه وسلم یمحمد صلاينکه معبود برحقی جز اهلل وجود ندارد و اينکه 

 ن زکات و حج خانهء خدا و روزهء ماه رمضان.است و برپا داشتن نماز و داد
 

جَاءَ رجُلٌ إِلى رسُولِ اللَِّه صَّلى اهلُل  :قال عنْه، اللَّه رَضِی اللَّهِ عُبيْدِ بنِ طَلْحَةَ وعن -6217

دَنَا مِنَ رَُسولِ  عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ أَْهلِ نَْجد، ثَائِرُ الرَّأْسِ َنسَمْعُ َدوِیَّ صَوْتِه، وال نَفْقَهُ ما يقُول، حَتى

»  :اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم فإِذا ُهوَ يَسْأَلُ عَنِ اإلِسْالم، فَقَالَ رَسُوُل اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم

فَقَاَل رَُسولُ  «ال، ِإالَّ َأْن َتطَّوََّع »  قال: َهلْ عََلیَّ غَْيرُهُن؟ قَال: «خَمْسُ صََلواتٍ فی اليْومِ واللَّيْلَِة 

 «ال، إِالَّ َأنْ تَطَّوَّعَ »  قَال: َهلْ عََلیَّ غيْرُه؟ قَال: «وصِيَامُ شَْهرِ رَمضَانَ »  اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:

ال، إالَّ أَْن »  قَال: قَالَ: وَذَکَرَ َلهُ رَُسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم، الزَّکَاةَ فَقَال: هَْل عَلَیَّ غَيْرُهَا؟

فَأَدَْبر الرَّجُلُ وهُوَ يَقُول: واللَّهِ ال أَزيُد عَلى هذا وَال َأنْقُصُ مِنْه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ  «تَطَّوَّعَ 

 مُتفقٌ عليه. «أَفْلََح إِنْ صَدَقَ » عَلَيْهِ وسَلَّم:
 

 ت شده که:رواي اهلل عنه یرضاز طلحه بن عبيد اهلل  -6217

اهلل  یرسول اهلل صلمردی از مردم نجد در حاليکه موهای سرش پريشان بود، خدمت 

آمد که زمزمهء صدايش را می شنيديم و مطلبش را نمی فهميديم. ناگاه ديديم که  عليه وسلم

 او از اسالم پرسش می کند.
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 فرمود: پنج نماز در يک شبانه روز. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آيا بر من غير آن هم الزم است؟ گفت:

فرمود: و روزهء  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفرمود: نه، مگر اينکه نافله بگزاری. باز 

 رمضان.

 گفت: آيا غير آن هم بر من الزم است؟

برايش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفرمود: نه، مگر اينکه نافله گيری. راوی گفت: و 

 د.زکات را ياد آوری نمو

 آن مرد گفت: آيا غير آن هم بر من الزم است؟

 فرمود: نی، مگر اينکه نافله دهی.

آن مرد بازگشت در حاليکه می گفت: سوگند به خدا که نه بر آن می افزايم و نه از آن کم 

 می کنم.

 فرمود: رستگار شد، اگر راست گفته باشد. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

ضیَ اللَّه عَنه، َأنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، بَعثَ مُعَاذاً رضَی رَ عبَّاس ابن وعن -6218

ادْعُُهمْ إِلى شهاَدِة أَْن ال إِلَه إِالَّ اللَّه وَأَنِّی رسُولُ اللَّه، فإِْن ُهمْ أَطَاعُوا » اللَّه عَنُْه إِلى اليَمنِ فَقَال: 

الى افترض عَليهِْم خَمسَ صَلواتٍ فی کُلِّ يَوْمِ وليلة، فَإِن ُهمْ أَطاعُوا لِذلک، فَأَعْلِمُْهم أَنَّ اللََّه تَعَ

 متفقٌ عليه. «لِذلکَ فَأَعْلمُْهمْ َأنَّ اللَّه افترض عَليهِمْ صَدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم، وَُتردُّ عَلى فُقَرائهِم
 

 که: استاهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -6218

روا به يمن فرستاده و فرمود: آنها را  اهلل عنه یرضمعاذ  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر 

دعوت کن تا گواهی دهند که معبود بر حقی جز اهلل نيست و اينکه من بنده و فرستادهء خدا می 

باشم. پس اگر در اين مورد از تو فرمان بردند، آگاه شان کن که خداوند در هر شبانه روز پنج 

فرض نموده است. باز اگر از اين امر پيروی کردند با خبر شان ساز که خدای تعالی  نماز بر آنها

بر آنها صدقهء فرض نموده است که از ثروتمندان شان گرفته شده و به فقراء و ناتوانان شان 

 باز گردانده می شود.
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» اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم:  صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ  قال: قال عنْهَما، اللَّه رَِضیَ عَُمر ابن وعَن -6219

أُمِرْتُ َأن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يشهدوا أَن ال إِلَه إِالَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّداً َرسُولُ اللَّه، ويُقِيمُوا الصَّالة، 

وحِسابُهُْم عَلى اللَّهِ  وَيُؤْتُوا الزَّکاة، فَإِذا فَعَلوا ذلک، َعصَُموا مِنِّی دِمَاءَهُمْ وأَْموَالَهم إِالَّ بحَقِّ اإلِِْسالمِ 

 مُتفقٌ عليه. «
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6219

فرمود: امر شدم با مردم بجنگم تا گواهی دهند که معبود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 رسول خدا است و نماز را بر پا دارند اهلل عليه وسلم یصلبر حقی جز اهلل نيست و اينکه محمد 

وزکات را بدهند، و چون اين کار را انجام دادند، خونها و مالهای خود را جز بحق اسالم از من 

 محافظت نموده اند و حساب )باطن( شان با خدا است.
 

لمَّا تُوُفی رَسُوُل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم، : قال عَنْه، اللَّه َرضِی هُريرةَ أَبی وَعَنْ -6261

و بَْکر، رَِضی اللَّه عَنْه، وَکََفرَ مَنْ کََفرَ مِنَ العرب،فَقَالَ عُمرُ َرضیَ اللَّه عَنْه: کيفَ تُقَاتُِل وَکانَ أَبُ 

أُمِرتُ أَنْ أُقاِتل النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا ال إِلَه إاِلَّ » النَّاسَ وَقدْ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: 

فَقَالَ أَبُو بَْکر: واللَّهِ « الهَا، فقَدْ َعصََم مِنی مَالَهُ َونَفْسَُه ِإالَّ ِبحَقِّه، وَِحسَابُُه عَلى اللَّه؟ اللَّه فَمَْن قَ

ؤَدونَهُ ألُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّالةِ والزَّکاة، فإِن الزََّکاةَ حَقُّ المَال. واللَّهِ لَو مَنعُونی عِقَاالً کانَوا يُ

و إِالَّ ى رَسُولِ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، لَقَاتَلْتُُهْم على منِعه، قَالَ عُمرُ َرضِیَ اللَّه عَنْه: فَوَاللَّهِ مَا هُإِل

 مُتفقٌ عليه. أَن رَأَْيتُ اللَّه قَدْ َشرَحَ صَدْرَ أَبی بَْکرٍ للقِتَال، فََعرفْتُ َأنَّهُ الحَق.
 

 شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6261

خليفه بود و عده  اهلل عنه یابوبکر رضوفات يافتند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

گفت: چگونه با مردم می جنگی در  اهلل عنه یعمر رضای از مردم عرب به کفر گرويدند. 

بگويند: ال  فرموده که: امر شدم با مردم بجنگم تا اينکه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلحاليکه 

اله اال اهلل، و آنکه آن را بگويد، حقا که جان و مالش را از من حفظ کرده است، جز بحق اسالم 

 وحساب )باطن( او با خداست.

گفت: سوگند بخدا می جنگم با کسی که ميان نماز و زکات فرق  اهلل عنه یابوبکر رض

اهلل  یصلی را که به رسول اهلل گذارد، زيرا زکات حق مال است وسوگند بخدا اگر زانوبند شتر

 می دادند، از من باز دارند، با امتناع آن با آنها می جنگم. عليه وسلم
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اهلل  یابوبکر رضگفت: پس واهلل نبود آن مگر اينکه ديدم خداوند دل  اهلل عنه یعمر رض

 را برای جنگ باز گشوده و دانستم که آن حق است. عنه
 

أَخْبِرْنی لَّه عنْه، َأنَّ َرجُالً قَالَ للنَّبیِّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: ال رِضی أَيوبَ أَبی وعن -6266

تَعْبُدُ اللَّه َوالَ تُْشرِکُ بِه شَيْتا، وتُقِيمُ الصَّالة، وتُْؤتی الزَّکاة، وتَِصُل » َقال: بِعَمٍل يُدْخِلُنی الجََّنة،

 متفقٌ عليه. «الرَّحِمَ 
 

 روايت شده که:  عنهاهلل یرضاز ابو ايوب  -6266

گفت: از عملی باخبرم ساز که به بهشتم وارد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی برای 

 نمايد.

فرمود: اينکه خدای را پرستيده و به او شريک نياوری و نماز را گزارده و زکات را داده و 

 صلهء رحم را پيوسته داری.
 

 أَنَّ أَعرابِيًّا أَتى النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فَقَال: عنه، اللَّه رِضی هُرَيَرة أَبی وَعنْ -6262

تَعْبُُد اللَّه وال ُتشِْرکُ ِبهِ شَيْتا، وَتُِقيمُ » قَال:  يا رَسُول اللَّهِ دُلَّنی على عمَل إِذا عمِلْتُه، دَخلُْت الجنَّة.

فَلَمَّا  وَالذی نَْفسِی بِيَدِه، ال أَزيُد عَلى هذا.قَال:  «ضَانَ الصَّالة، َوتُؤِْتی الزَّکاَة المَفْرُوضَة، وََتصُوُم رَمَ 

مَنْ سَرَُّه أَْن يَنُْظرَ إِلى رَُجٍل مِنْ أَْهلِ الجَنَّةِ َفلْيَنْظُْر إِلى » وَلَّى ، قاَل النَّبِیُّ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: 

 مُتفقٌ عليه. «هذا 
 

 وايت شده که:ر اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6262

اهلل عليه  یرسول اهلل صلآمده و گفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاعرابيی خدمت 

 مرا به عملی رهنمائی کن که چون آن را انجام دهم به بهشت داخل گردم. وسلم

فرمود: اينکه خدای را عبادت نموده و به وی چيزی را شريک نياوری و نماز را برپا داشته 

 ه را بدهی و رمضان را روزه بگيری.و زکات فرض شد

گفت: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست بر اين نمی افزايم و چون رفت، 

فرمود: آنکه خوشش آيد که بسوی مردی از اهل بهشت بنگرد،  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 بايد بسوی آن مرد بنگرد.
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بَايعْت النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ْنه، قَال: عَ اللَّه رَضیَ اللَّهِ عبدِ بنِ  جَريرِ وَعَنْ -6263

 مُتفقٌ عليه. عَلى إِقامِ الصَّالة، وَإِيتاءِ الزَّکاة، والنُّصِْح لِکُلِّ ُمسْلم.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز جرير بن عبد اهلل  -6263

داشته زکات را بدهم و برای هر پيمان بستم که نماز را برپا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا 

 مسلمان نصيحت و خير انديشی نمايم.
 

مَا مِْن »  وَعَنْ أَبی ُهريرةَ رضیَ اللَّه عنْهُ قَال: قَالَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: -6264

يامَةِ صُفِّحَتْ َلهُ صَفاِئحُ مِنْ نَارِ، صاحِبِ ذَهب،وَال فِضَّة، ال ُيؤَدِّی مِنْهَا حَقَّهَا ِإالَّ إذا کَانَ يَوْمُ القِ

فَأُحْمِیَ عَلَيْهَا فی نار َجهَنَّم، فَيُکْوَى بهَا جنبُه، وجبِينُه، وظَهْرُه، کُلَّما بَردتْ أُعيدْت لَهُ فی يوْمٍ کَاَن 

 . «الجنَّةِ وإِما إِلى النَّارِ  مِقْدَارُه خمْسِينَ أَْلف سَنة، حتَّى يُْقضَى بيْنَ العِبادِ فَيُرَى سبِيلُه، إِمَّا إِلى

وال صاحِب إِبٍِل ال يؤَدِّی مِنهَا حقَّهَا، وِمنْ حقِّهَا، حَلْبُهَا يومَ  قيل: يا رسُولَ اللَّهِ فاإِلِبل؟ قال:

حِدا، َتطؤُهُ وِرْدِها، إِال إذا کان يوم القيامَة بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ أَوْفر ما کانت، ال يَفِقدُ مِنْهَا فَصِياًل وا

بأَخْفَافِها، وتَعَضُّهُ بِأَفْواهِها، کُلَّما مَرَّ عليْهِ أَوالها، ردَّ عليْهِ أُخْراها، فی يومٍ کانَ مِقْداره خَْمسِينَ 

 . «أَلْفَ سَنة، حتَّى يُقَْضی بَْينَ العِبَاد، فَيُرَى سبِيلُه، ِإمَّا إِلى الجنَّةِ وإِمَّا إِلى النارِ 

وال صاحِبِ بقرٍ وال غَنمٍ ال يُؤَدِّی مِنْهَا حقَّهَا إِالَّ إِذا  ل اللَّهِ فَالْبقرُ وَالغَنَم؟ قال:قِيل: يَا رسو

کان يَوْمُ القيامَة، بُطَِح لهَا بقَاعٍ قَرقَر، ال يفْقِد مِنْهَا شَيْتاً لَيْس فِيها عَقْصاءُ ، وَال جَلْحاءُ ، وَال 

ؤُهُ بِأَظْالفِهَا، کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوالها، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْراها، فی يومٍ کاَن عَضباءُ ، تَنْطحه بِقُرُونهَا، وَتَطَ

 « .مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَْلف سَنةٍ حتَّى يُْقضَى بيْنَ العِباد، فيُرَى سبِيلُهُ إِمَّا إِلى الجَنَّةِ وإِمَّا إِلى النَّارِ 

الخَيْلُ ثالثَة: ِهی ِلرَجٍُل وِزر، وهَِی لِرَُجلٍ سِْترٌ، وِهی  » قِيل: يا رُسول اللَّهِ فالخيْل؟ قال:

لرجُلٍ أَْجر، فأَمَّا التی هی لهُ وزر فَرَُجلٌ ربطَها رِياءً وفَخْراً ونِواءً عَلى َأهْلِ اإِلسْالم، فهی لَهُ ِوزر، 

ينَْس حقَّ اللَّهِ فی ظُهُوِرها، وال رِقابها، وأَمَّا التی ِهیَ لَُه سِتْر، َفرَجُل رَبطَهَا فی سَبِيلِ اللَّه، ُثمَّ لم 

فَهِی لَهُ سِْتر، وأَمَّا التی هِیَ َلهُ أَجْر، فرجٌُل ربطََها فی سبِيلِ اللَِّه أَلهْل اإلِسْالمِ فی َمرْج، أَو رَوضَة، 

حســـنَات، وکُتِب لَه فَمَا أَکََلت مِن ذلک الَمرْجِ أَو الرَّوَضةِ مِن َشیءٍ إِالَّ کُتِب لَُه عدد ما أََکلَت 

 عدد أَرْوَاثِهَا وأَبْوَالِهَا َحسنَات، وَال تَقْطَُع طِوَلََها فاستَنَّت شَرَفاً أَو شَرفَيْنِ إِالَّ کَتَب اللَّهُ لَُه عددَ

يَهَا إِالَّ کَتََب آثَارِهَا، وأَرْوَاثهَا حَسنَات، وال مرَّ بها صاحِبُهَا عَلى نَهْرٍ َفشَِربَت مِنْه، وَال يُريدُ َأنْ يَسْقِ

 « .اللَّه لَهُ عَددَ ما شَِربَت َحسنَاتٍ 
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ما أُْنزِل علَیَّ فی الحُُمرِ شَیءٌ ِإالَّ هذِِه اآليةُ الْفَاذَُّة »  قِيلَ: يا رسولَ اللَِّه فالحُمُرُ؟ قالَ:

 وهذا. عليه مُتَّفَقٌ  .«شَرَّاً يرهُ {} فمن يعْملْ مِثقَال ذرٍَّة خَيْرًا يره،وَمن يعْمْل مثْقَالَ ذَرَّةٍ  الجَامِعَةُ:

 .مُسْلم لفظُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6264

فرمود: هيچ صاحب طال ونقرهء نيست که حق آن را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

)زکاتش( از آن تأديه نمی کند، مگر اينکه در روز قيامت برايش تکه هايی از آتش ساخته شده 

و در آتش جهنم داغ گرديده، پهلو و پيشانی و پشتش بدان داغ کرده می شود و چون سرد 

شود دوباره داغ کرده می شود در روزی که به اندازهء پنجاه هزار سال است تا در ميان بندگان 

 حکم صورت گرفته و او راهش را بسوی بهشت يا دوزخ ببيند.

 و شتر چطور؟ ماهلل عليه وسل یرسول اهلل صلگفته شد: يا 

فرمود: و نه صاحب شتری که حق آنرا ادا نمی کند واز جملهء حق آن دوشيدن آنست 

روزی که به آب وارد شود، مگر اينکه چون روز قيامت در رسد در ميدان فراخی در برابر شتران 

انداخته شود در حاليکه شتر به چاقترين حالت دنيايش می آيد، هيچ بچه شتری را گم نکند، 

ر اينکه وی را به کف پايش زده و با دهانش دندان گيرد، و چون اولی بگذرد، ديگران اين مگ

کار را انجام دهند، در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است تا در ميان مردم حکم شود و 

 راهش بسوی بهشت يا دوزخ معين گردد.

 گوسفند چه؟در بارهء گاو و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلستوال شد يا 

فرمود: و نه صاحب گوسفند وگاوی که از آن حقش را نداده است، مگر اينکه چون قيامت 

در رسد در ميدان فراخی در برابر آنها بر رويش انداخته شود و هيچيک از آن را گم نمی کند، 

مگر شاخدار و بی شاخ و شاخ شکسته اش آمده او را به شاخهايش زده و با نوک پايش او را 

هم مالد و چون اولی بگذرد، ديگران چنين کنند، در روزی که به اندازهء پنجاه هزار سال در

 است تا در ميان مردم حکم گرديده و راهش بسوی بهشت يا دوزخ معين گردد.

 در بارهء اسب چطور؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلپرسيده شد، يا 

گناه است و برای يکی حجاب و  فرمود: در بارهء اسب سه حکم وجود دارد: برای يکی

 برای ديگری مزد و ثواب.
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اما آنکه برايش گناه است، شخصی است که بخاطر رياء و فخر فروشی و دشمنی با 

مسلمين آن را نگهداری کرده است، و برای آنکه حجاب و پرده است، شخصی است که در راه 

ی کند و اما پاداش و ثواب است خدا بسته اش نموده و حق خدا را در سواری و تربيه اش ادا م

برای آنکه آن را در راه خدا بخاطر اسالم در چراگاه يا باغچه اش بسته نموده است، پس آنچه 

از آن جای بخورد برای وی حسنات نوشته شود و برای وی به عدد پس افگنده و بولش 

فراتر رود، حسنات نوشته شود، و هم چون پايش به ميخ بسته شود و از جايش يکی دو گام 

مگر اينکه خداوند به عدد پس افگنده ها و قدمهايش حسنات نويسد و شخص آن را به جويی 

نمی برد که از آن بياشامد و ارادهء سيراب کردنش را نکند، مگر اينکه خداوند به عدد آنچه 

 آشاميده است حسنات برايش نويسد.

 پرسيده شده، و االغ چه؟

}فمن يْعمْل آيهء تنها جامع چيز ديگری نازل نشده است که فرمود: در بارهء االغ جز اين 

 مِثقَال ذرَّةٍ خَيْرًا يره،ومَن يعْمْل مثْقَالَ ذَرٍَّة شَرًَّا يرُه {

 

 باب وجوب روزهء رمضان، فضيلت روزه و مسائلی که به آن مربوط می شود -267
 

يْکُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ َعلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکُمْ يَا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَقال اهلل تعالی: }

{ أَيَّاماً مَّعْدُودَاٍت فَمَن کَانَ ِمنکُم مَِّريضاً أَْو عَلَى سََفرٍ فَِعدٌَّة مِّنْ أَيَّامٍ أَُخرَ وََعلَى 683لَعَلَّکُْم تَتَّقُونَ}

تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن َتصُومُواْ خَيْرٌ لَُّکمْ إِن کُنتُمْ  الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ َطعَامُ مِسْکِينٍ فَمَن

{ شَهُْر َرمَضَانَ الَِّذیَ أُنزَِل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ َوبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 684تَعْلَُمونَ}

 {685}{ مَن کَانَ َمرِيضاً أَوْ عَلَى سََفرٍ فَِعدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّْهرَ فَلْيَصُْمهُ وَ

 685 – 683البقرة: 
 

خداوند می فرمايد: )ای آنانکه ايمان آورده ايد بر شما واجب شد روزه همان گونه بر 

آن را کسانيکه پيش از شما بودند ( تا فرموده او تعالی ) ماه رمضان که در آن فرود آورديم قر

رهنمائی برای مردم و سخنانی روشن از هدايت و جدا کردن حق از باطل. پس هر که از شما 

دريابد آن ماه را بايد روزه گيرد، آن را و هر که بيمار باشد يا مسافر بر وی الزم است به شمار 

  685 – 683روزهای فوت شده از روزهای ديگر(. تا آخر آيه بقره: 
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قال »  ريرة رضِی اللَّه عنْه، قال: قال رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:هُ أَبی وَعنْ -6265

ْومُ اللَّه عَزَّ وجل: کُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِالَّ الصِّيام، فَإِنَّهُ لی وأَنَا أَْجزِی ِبه. والصِّيام جُنَّةٌ فَإِذا کَانَ ي

نْ سابَّهُ َأحدٌ أَوْ قاتََله، فَلْيُقل: إِنِّی صَائم. والَّذِی نَفْس مَحمٍَّد صوْمِ أَحِدُکمْ فال يرْفُْث وال َيصَْخب،فَإِ

 بِيدِهِ لَخُُلوفُ فَِم الصَّائمِ أَطْيبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْک.

 فقٌ عليه.مت« للصَّائمِ فَرْحَتَانِ يفْرحُُهما: إِذا أَفْطرَ َفرِحَ بِفطِْره، وإذَا لَقی ربَُّه فرِح ِبصوِْمهِ 

يتْرُکُ َطعامَه، وََشراَبه، وشَهْوتَه، مِنْ أَجْلی، » وهذا لفظ روايِة الْبُخَاِری. وفی رواية له: 

 .« الصِّيامُ لی وأَنا أَْجزِی ِبه، والحسنَةُ ِبعَْشرِ أَمْثَالِهَا 

ا إِلى سَبْعِمِائة ِضعْف. أَمْثَالِهَ بِعشْر الحسَنَةُ   ُيضَاعفُ آدَمَ  ابنِ عَملِ ُکلُّ »: لمسلم رواية وفی 

ِإالَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ ِلی وأَنا َأجْزی ِبه: يدُع شَهْوتَُه وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلی. لِلصَّائم » قال اللَّه تعالى : 

 .« فَرْحتَان:فرحة عند فطره، فَرْحٌة عِنْدَ لقَاء رَبِّه. ولَخُلُوفُ فيِه أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريِح المِْسکِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6265

فرمود: خدای عزوجل می فرمايد: هر عمل فرزند آدم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

برای اوست، غير از روزه که برای من است و من پاداش آن را می دهم و روزه سپری است )در 

ا باشد، بايد ناسزا نگويد، و فرياد نکشد و مقابل دوزخ يا گناهان( و چون روز روزهء يکی از شم

با کسی درگير نشود و اگر کسی او را دشنام داد يا با او جنگ کرد، بايد بگويد: من روزه دارم و 

سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، همان بوی دهان روزه دار در نزد خداوند از بوی 

که بدان شاد می شود، يکی که چون افطار  مشک نيکوتر است. و برای روزه دار دو شادی است

 کند شاد می شود و ديگری که چون پروردگارش را مالقات کند به روزه اش شاد می گردد.

و اين لفظ بخاری است و در روايتی از او آمده که روزه دار طعام و آشاميدنی و شهوت 

اش می دهم و حسنه خود را از جهت من ترک می کند. روزه از برای من است و من بدان پاد

 به ده برابرش.

و در روايتی از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم، چند برابر می شود، نيکی به ده برابرش 

تا هفتصد برابرش. اهلل تعالی فرمود: مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش 

دار دو شادی است: يک  می دهم، شهوت و طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزه

شادی در وقت افطارش و يک شادی در وقت مالقات با پرودرگارش و بوی دهن روزه دار در 

 نزد خدای متعال از بوی مشک بهتر است.
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مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَين فی سَبِيلِ اللَِّه » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولَ أَنَّ وعنهُ -6261

نْ َأبْواب الجَنَّة: يَا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَْير، فََمنْ کَان مِْن أَهِْل الَصالةِ دُعِی منْ باب الصَّالة، ومَنْ نُودِیَ مِ

کانَ مِنْ َأهْلِ الجِهَادِ دُِعی مِنْ باب الجِهَاد، وَمنْ کَانَ مِنْ َأهْل الصِّياِم دُعِیَ مِنْ باب الرَّيَّاِن ومنْ 

بأَبی أَنت وأُمِّی يا قال أبو بکٍر رَِضَی اللَّه عَنْه:  «ة دُعِی مِْن باب الصَّدقَِة کَانَ مِْن أَْهل الصَّدقَ

رسولَ اللَّه ما عَلى مَنْ ُدعِی مِنْ تِلکَ األَبْوابِ ِمنْ ضَرُورة، فهلْ ُيدْعى َأحدٌ مِنْ تلک اأَلبْوابِ کلِّها؟ 

 متفقٌ عليه. «نَعَم وَأَرُْجو َأنْ تُکونَ مِنهم »  قال:
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6261

فرمود: کسی که يک جفت در راه خدا انفاق دهد از دروازه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

های بهشت آواز داده می شود که ای بندهء خدا اين بهتر است. پس کسی که از اهل نماز 

ل جهاد باشد از دروازهء جهاد خوانده می باشد، از دروازهء نماز خوانده می شود و کسی که از اه

شود و کسی که از اهل روزه باشد، از باب ريان خوانده می شود و کسی که از اهل صدقه باشد، 

 از دروازهء صدقه خوانده می شود.

! بر اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: پدر و مادرم فدايت يا  اهلل عنه یابوبکر رض

آن دروازه ها خوانده شود، ضرری نيست و آيا کسی هست که از کسی که از يک دروازهء از 

 تمام آن دروازه های خوانده شود؟

 فرمود: بلی و اميدوارم که تو از آنها باشی.

 ش: یک جفت مثال: دو اسب یا دو غالم و یا دو شتر.
 

إِنَّ فِی » م قال: وسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ عن عنهُ اللَّه رضی سعدٍ بنِ سهلِ وعن -6267

الجَنَّة باباً يُقَالُ لَه: الرَّيَّان، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائموَن يومَ القِيامة، ال يدخلُ ِمنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ 

 .متفقٌ عليه «الصَّائمُون؟ فَيقومونَ ال يدخلُ مِنهُ أَحٌَد غيرهم، فإِذا دَخَلوا أُغلَِق فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -6267

فرمود: هر آينه در بهشت دری است که به آن ريان گفته می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

شود و روزه داران در روز قيامت از آن داخل می گردند که هيچکس غير از ايشان از آن داخل 

 نمی گردد.
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ايستاده می شوند و از آن کسی غير از ايشان  گفته می شود: روزه داران کجايند! پس

 داخل نمی گردد و چون داخل شوند بسته می شود و هيچکس از آن وارد نمی شود.
 

مَا مِنْ عبْدٍ يُصوُم » : اللَّه رسولُ قالَ: قال عنهُ اللَّه رَضیَ  الخُدْریِّ َسعيدٍ أَبی وعَنْ -6268

 متفقٌ عليه. «ه ِبذلک الَيومِ وجهَهُ عَن النَّارِ سبعينَ خِريفاً يَوماً فی سبِيِل اللَّه ِإالَّ باعَدَ اللَّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6268

فرمود: هيچ بندهء نيست که روزی در راه خدا روزه گيرد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دارد.مگر اينکه خداوند به آن روز وی را هفتاد سال از دوزخ دور می 
 

مَنْ صَامَ » : قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى النَّبِیِّ عن عنه، اللَّه رضیَ  ُهرَيرةَ أَبی وعنْ -6269

 متفقٌ عليه. «رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِسابا، غُفِرَ لَُه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنِْبهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6269

فرمود: کسی که رمضان را از روی ايمان و اخالص روزه  هلل عليه وسلما یرسول اهلل صل

 گيرد، گناه گذشته اش آمرزيده می شود.
 

إِذا جَاءَ رََمضَانُ، »: قالَ وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ  رسولَ  َأنَّ  عنهُ، اللَّهُ رضیَ وعنهُ -6221

 متفقٌ عليه. «بُ النَّارِ، وصُفِّدتِ الشياطِينُفُتِّحَتْ أَْبوَاُب الجنَّةِ، وغُلِّقَت أَبْوَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6221

فرمود:چون رمضان آيد، درهای بهشت باز شده و درهای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دوزخ بسته گشته و شياطين به زنجير کشيده می شوند.
 

صُوُموا ِلرُؤْيَتِه، وَأَفِْطرُوا لِرُؤيَتِه، »  ى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال:وعنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّ -6226

 متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاری. «فإِن غمی عَليکم، فََأکْمُِلوا عِدََّة شَعْبانَ ثَالثينَ 

 .« فَإِن ُغمَّ عَليکم فَُصوموا ثَالثِينَ يَوْماً » : مسلم روايةِ وفی      

 روايت است که: اهلل عنه یرضريره از ابو ه -6226
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فرمود: روزه گيريد به ديدن آن )هالل( و روزه بخوريد به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ديدن آن )هالل(. پس اگر پوشيده شد بر شما عدهء شعبان سی روز را تمام کنيد.

د( سی و در روايتی از مسلم آمده که پس اگر پوشيده شد بر شما )يعنی آسمان ابر بو

 روز روزه بگيريد.

 

باب سخاوتمندی وکرم و انجام کارهای خوب و زياد انجام دادن آن در ماه  -268

 رمضان بويژه و علی الخصوص در دههء اخير
  

وعن ابنِ عباس، رضِیَ اهللُ عَنْهُمَا، قال: کَانَ رَسُولُ اهلل، صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،  -6222

کَانَ أَجْوَدُ مَا يَکُونُ فی رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَکَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فی کُلِّ لَيْلَةٍ أَجْوَدَ النَّاس، وَ

الخَيْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآن، فَلَرَُسولُ اهلل، صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِ

 متفقٌ عليه.« يحِ الُمرْسََلةِ مِنَ الرِّ
 

 است که:اهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -6222

دست و دل باز ترين مردم بود، و در رمضان از هر وقت  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

ديگر بخشنده تر بود، هنگامی که جبرئيل عليه السالم با او ديدار می نمود. و جبرئيل در هر 

 ر نموده و قرآن را با وی تکرار می کرد.شب با وی ديدا

در هنگامی که جبرئيل با او ديدار می کرد از بادی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو همانا 

 که می وزد در توزيع مال جواد تر بود.
 

َسلَّم، إَِذا کَانَ َرسُولُ اهلل، صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَ» وَعَنْ عَائِشَةَ َرضِیَ اهللُ عَنْهَا قَالَت:  -6223

 متفقٌ عليه.« دَخَلَ الَعشْرُ أَحَْيى اللَّيْل، وَأَيْقَظَ أَْهلَه، وَشَدَّ المِتَْزرَ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6223

شب زنده داری کرده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون دههء اخير داخل می شد، 

 می کرد وسخت تالش می نمود.خانواده اش را برای عبادت بيدار 
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باب منع از اينکه پيش از رمضان و پس از نيمهء شعبان روزه گرفته شود، مگر  -269

آنکه آنرا به پيش از آن پيوسته دارد يا اينکه از روی عادت برابر افتاد بر اينکه عادتش چنان 

 بود که روزهای دو شنبه و پنجشنبه را روزه گيرد، و با آن موافق افتد
 

ال يتَقَدَّمَنَّ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عن عَنْه، اللَّه رضیَ هُريرة أَبی عن -6224

 «أَحَدُکْم رََمضَاَن ِبصَوِم يومٍ أَْو يومَيْن، ِإالَّ َأن َيکوَن رَجٌُل کَاَن يُصوُم صَوْمَه، فَلْيَُصْم ذلَک اليوْمَ

 متفقٌ عليه.
 

 ضی اهلل عنه روايت است که:از ابو هريره ر -6224

فرمود: هيچکدام شما يک روز يا دو روز پيش از رمضان روزه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نگيرد، مگر اينکه کسی باشد که همان روز را روزه می گرفته، پس آن روز را روزه بگيرد.
 

ال » ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: صَلّ  اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عنهما، اللَّه رضیَ عباس، ابنِ وعن -6225

 «يوماً تَُصومُوا قَبْلَ رَمَضَان، ُصومُوا ِلرُؤْيتِه، وَأَْفطِرُوا لُِرؤْيَتِه، فَإِْن حالَتْ دُونَُه غَيَايةٌ فأَکْمِلوا ثَالثِينَ 

 رواه الترمذی وقال: حديث حسنٌ صحيح.
 

 است که:اهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -6225

فرمود: پيش از رمضان روزه نگيريد، بلکه با ديدن ماه  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

روزه گرفته و با ديدن ماه افطار کنيد و اگر چنانچه ابری مانع ديدن آن شد، سی روز را تمام 

 نمائيد.
 

إِذا » وسَلَّم:  عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضِیَ هُرْيرَةَ أَبی وعنْ -6221

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيح. «بَقِیَ ِنْصفٌ مِنْ شَعْباَن فاَل َتصُوُموا 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6221

 فرمود: چون نيمی از شعبان بماند، روزه نگيريد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

َمنْ صَامَ اليَوَم الَّذِی » يَاِسرٍ رضیَ اللَّه عنْهما، قال:  بنِ عمارِ  اليَقَظان أَبی وَعَنْ -6227

رواه أبو داود، والترمذی وقال: حديثٌ  «يُشکُّ فِيهِ فَقَدْ عََصى َأبا القَاسِمِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم 

 حسن صحيح.
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو اليقظان عمار بن ياسر  -6227

اهلل عليه  یصلزی که در آن شک است، روزه گيرد، همانا در برابر ابو القاسم آنکه در رو

 نافرمانی نموده است. وسلم

 

 باب در مورد آنچه در هنگام ديدن ماه نو گفته می شود -221
 

م کانَ إِذا رَأَى وسَلَّ عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَنَّ عَنْه، اللَّه رضِیَ اللَّهِ عُبْيدِ بنِ طَلْحَةَ عَنْ -6228

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِاألَمْنِ واإلِيمَان، وَالسَّالمَةِ واإلِْسالم، َربِّی ورَبُّکَ اللَّه، هِاللُ ُرشْدٍ » الهِاللَ قَالَ: 

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسن. «وخَيْرٍ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز طلحه بن عبيد اهلل  -6228

هالل ماه را می ديد می فرمود: اللَّهُمَّ أَِهلَّهُ علَيْنَا... بار  اهلل عليه وسلم یمبر صلپياچون 

خدايا اين ماه را با امن و ايمان و سالمتی و اسالم بر ما نو کن، پروردگار من و تو اهلل است، ماه 

 هدايت و خير باش.

 

 ع صبح بيمی نباشدباب در فضيلت سحری نمودن و تأخير آن مادامی که از طلو -226
 

َتسَحَّرُوا » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولُ قال: قال عَنْهُ اللَّه رَِضیَ أَنسٍ عنْ -6229

 متفقٌ عليه. «فَإِنَّ فی السُُّحورِ َبرکَةً 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6229

 را در سحری ها برکت است.فرمود: سحری کنيد، زي اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

تَسحَّرْنَا مَعَ رسوِل اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه  :قال عَنْهُ اللَّه َرضیَ ثابتٍ بن زيدِ وعن -6231

 متفقٌ عليه. وسَلَّم، ُثمَّ قُمْنَا إِلى الصَّالة. قِيل: کَْم کانَ بَيْنَهَُما؟ قال: قَدْرُ خَمْسونَ آية.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز زيد بن ثابت  -6231
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سحری نموده و سپس به نماز ايستاديم، گفته شد که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبا 

 چقدر فاصله در بين آن بود؟

 گفت: پنجاه آيه.
 

کاَن لرسول اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم  :قال عَنْهُمَا، اللَّه رَضیَ عَُمرَ  ابنِ وَعَنِ -6236

إِنَّ بالالً ُيؤَذُِّن بِلَيْل، فَُکلُوا »  نَان: باللٌ وَابْنُ أُمِّ َمکْتُوم. فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:مُؤَذِّ

متفقٌ  قَال: وَلَمْ يَکُْن بَيْنَهُمَا إِالَّ أَْن َينْزِلَ هذا وََيرْقَى هذا، «وَاشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ اْبنُ أُمِّ مَکْتُوٍم 

 عليه.
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6236

 دو مؤذن داشت: بالل و ابن ام مکتوم رضی اهلل عنهما.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فرمود: چون بالل به شب اذان می دهد، بخوريد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بنوشيد، تا اينکه ابن ام مکتوم اذان دهد.

 گفت: و در بين آنها فاصلهء چندانی نبود، مگر اينکه اين فرود آيد و ديگری باال رود.

اذان می گفت و بر مناره برای دعاء و امثال آن منتظر می ماند و  اهلل عنه یرضش: علماء گویند که بالل 
را  اهلل عنه یرضمکتوم برای اطالع صبح انتظار می کشید و چون صبح نزدیک می شد، از مناره پایان شده ابن ام 

 مطلع می ساخت. وی هم خود را مهیا نموده وضوء می ساخت و همگام با طلوع صبح اذان را آغاز می کرد.
 

» : قال وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رسول أَنَّ عَنْهُ اللَّه َرضِیَ  العاصِ  بنِ عمْرو وعَنْ -6232

 . رواه مسلم.« أَهْل الکتاب َأکَْلةُ السَّحَِر فَضْلُ ما بيْنَ صِيَامِنَا وَصِيامِ 
 

 ما روايت شده که:اهلل عنه یرضاز عمرو بن عاص  -6232

فرمود: فرق ميان روزهء ما و روزهء اهل کتاب سحری  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خوردن است.

 

از افطارش باب فضيلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد  -222

 بگويد
 



 681 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

ال »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولَ َأنَّ عَنْه، اللَّه رِضیَ سَعْدٍ بنِ سَهْلِ عَنْ -6233

 متفقٌ عليه. «يَزالُ النَّاسُ بخَْيرٍ مَا َعجلوا الفِْطرَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -6233

فرمود: هميشه مردم به خير اند، تا ماداميکه در افطار  وسلم اهلل عليه یرسول اهلل صل

 شتاب نمايند.
 

دخَلتُ أَنَا ومْسرُوقٌ على عائشََة رَِضیَ اللَّه عَنْهَا فقَالَ لهَا : قَال عَطِيَّةَ أَبی وعن -6234

يَأْلُو عَنِ الخَيْر: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ مَسْرُوق: رَجُالنِ منْ أَْصحَابِ مُحَمَّدٍ َصلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم کالَُهمَا ال 

المغْربَ واإلِْفطَار، واآلَخرُ يُؤَخِّرُ المغِْربَ واإلِفْطَار؟ فَقَالَت: مَنْ يُعَجُِّل المَغْربَ وَاإلِفْطَار؟ قال: عَبْدُ 

 رواه مسلم. ِه وسَلَّم، يصْنَع.فَقَالَت: هکَذَا کَانَ رَُسولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْ يعنی ابنَ َمسْعودٍ  اللَّه 
 

 از ابو عطيه روايت شده که گفت: -6234

داخل شديم. مسروق به وی گفت: دو نفر از  اهلل عنها یعائشه رضمن و مسروق بر 

هستند که هيچکدام شان در انجام خير کوتاهی نمی کنند.  اهلل عليه وسلم یمحمد صلاصحاب 

ار عجله می کند و ديگری نماز مغرب وافطار را به تأخير يکی از آنها در ادای نماز مغرب و افط

 می اندازد. 

 اينگونه عمل می کردند. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی گفت: 
 

قال اللَّه  وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولُ قالَ: قال عنْهُ اللَّه رَضِیَ هُريَرةَ أَبی وَعَنْ -6235

 رواه الترمذی وقال: حَديثٌ حسن.َحبُّ عِبَادِی إِلیَّ أَعْجَلُُهمْ ِفطْراً { } أَ عَزَّ وَجَلَّ:
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6235

فرمود: خداوند عزوجل فرمود: محبوبترين بندگانم نزدم کسی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 است که در افطار پيش از همه شتاب می کند.
 

» عُمر بنِ الخَطَّاِب رَِضی اللَّه عَنْه، قال: قال رَسولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:  وَعنْ -6231

 متفقٌ عليه. «إِذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههُنَا وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههُنا، وغَرَبِت الشَّمس، فَقَْد أَْفطَرَ الصائمُ 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -6231

فرمود: چون شب از اينجا روی آورده و روز از اينجا پشت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 گرداند و آفتاب غروب کند، همانا روزه دار افطار نموده است.
 

 سِرْنَا مَعَ رسولِ: قال عنْهُمَا، اللَّه رَضِی أَوْفى أَبی بنِ اللَّهِ عبدِ إِبراهيمَ أَبی وَعَنْ -6237

يَا فاُلنُ انْزْل »  اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وَهُوَ صائم، فَلَمَّا َغرَبتِ الشَّمس، قالَ لِبْعضِ الْقَوْم:

»  قال: إِنَّ علَيْکَ نَهَارا، قال: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا »  فَقَال: يا رَسُول اللَّهِ لَْو أَمْسَيت؟ قال: فَاجْدحْ لَنا،

إِذا »  قَال: فَنَزَلَ فََجدَحَ لَُهْم فََشِربَ رسُوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم، ثُمَّ قالَ: «دَحْ لَنَا انْزْل فَاجْ

 متفقٌ عليه. وأَشارَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَْشرِق.« رَأَيْتُمُ اللَّيَْل قَدْ أَقْبَلَ مِنْ ههُنَا، فَقَدْ أَفَْطرَ الصَائمُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاهيم عبد اهلل بن ابی اوفی از ابو ابر -6237

در حاليکه روزه داشت، رفتيم و چون آفتاب نشست  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبا 

 برای بعضی از گروه فرمود: فالنی، پائين شو برای ما سويق را به آب خلط کن.

 گفت: باشد تا خوب شب شود.

 را به آب خلط کن. گفت: پائين شو  برای ما سويق

 گفت: هنوز که روز است!

 فرمود: پائين شو برای ما سويق را به آب خلط کن.

اهلل عليه  یرسول اهلل صلگفت: بعد وی پائين شده برای شان سويق را به آب خلط کرد و 

آشاميده و فرمود: چون ديديد که شب از اينجا روی آورد به تحقيق روزه دار افطار کرده  وسلم

 بدستش بطرف شرق اشارت نمود.است و 

ش: هدف آن بوده که شتافتن در گشودن روزه فضیلت دارد و سویق چیزیست مانند تافتان که از آرد گندم 
 و جو درست می شود.

 

 عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبِیِّ عن عَنْه، اللَّه َرضِیَ  الصَّحَابیِّ الضَّبِّیِّ  عَامر بنِ سَلْمَانَ  وَعَنْ -6238

 روَاهُ  .  «إِذَا أَفْطَرَ أََحدُکُم، فَلْيُفِْطرْ عَلى تَْمر، فَإِنْ لَمْ يَجد، فَلْيُفِْطرْ على مَاءٍ فَإِنَّه طَهُورٌ »م قَالَ: وسَلَّ

 .صحيح حَسَنٌ حديثٌ: وقال والترمذی دَاود، أَبو
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سلمان بن عامر ضبی صحابی  -6238
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فرمود: هرگاه يکی از شما افطار نمود، بايد با خرما افطار  عليه وسلماهلل  یپيامبر صل

 نمايد و اگر نيافت، بايد با آب افطار کند، زيرا آب پاک کننده است.
 

کانَ َرسُولُ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم يُْفِطرُ قَبْلَ َأْن : قال عَنْه، اللَّه رَِضیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6239

 عَلى رُطَبَات، فَِإنْ لَمْ تَکُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيرْات، فِإنْ لمْ تَکُنْ ُتميرْاتٌ َحسَا حَسَواتٍ مِْن ماءٍ  يُصَلِّیَ

 رواه أبو داود، والترمذی وقال: حديثٌ حسن.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6239

می نمود. اگر به چند دانه رطب )خرمای تازه( افطار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خرمای تازه نمی بود، پس به چند دانه تمر )خرمای خشک( و اگر چند دانه تمر نمی بود، چند 

 جرعه آب می نوشيد.

 

باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضای وجودش از مخالفت  -223

 ها و دشنام دادن همديگر و امثال آن

إِذا کَاَن » ه عنهُ قال: قالَ رسوُل اللَّه صَلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم: اللَّ رضیَ ُهرَيرَةَ  أَبی عنْ -6241

 متفقٌ عليه. «يَوْمُ صَْومِ أَحِدکُم، َفال َيرْفُثْ َوال َيصَْخب،فَإِنْ سَابَّهُ أَحَد، أَوْ قاَتلَه، فَلْيَُقل: إِنِّی صائمٌ
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6241

فرمود: هرگاه روز روزهء يکی از شما باشد، پس دشنام نداده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 و صدا بلند نکند. و اگر کسی او را دشنام داد، يا با او جنگ نمود، بايد بگويد: من روزه دارم.
 

لعَملَ ِبِه مَنْ لَمْ َيدعْ قَْولَ الزُّورِ وا» : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیُّ قال: قال وعنهُ -6246

 رواه البخاری. «فلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ فی َأنْ يَدَعَ طَعامَهُ وَشرَابُه 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6246

فرمود: کسی که سخن دروغ و عمل به آن را ترک نکند، پس  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ی خود را ترک کند.خداوند تعالی نيازمند آن نيست که خوردنی و آشاميدن
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 باب در مورد مسائلی از روزه -224
 

إِذا نَِسَی » : قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عَن عَنْه، اللَّه رَضیَ ُهريرةَ أَبی عَنْ -6242

 يه.متفقٌ عل «أَحَدُکُم، فََأکَلَ أَْو شَِرب،فَلْيتِمَّ صَوَْمه، فَإِنَّمَا أَْطعََمهُ اللَّه وَسَقَاهُ 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6242

فرمود: هرگاه يکی از شما فراموش نموده و بخورد يا بنوشد،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بايد که روزه اش را تمام کند، زيرا خداوند جل جالله او را طعام داده و سيراب کرده است.
 

قلت: يا رسول اللَّه َأخْبِرْنی عَنِ الْوُضوءِ  لَّه عَنْه، قال:ال َرضِیَ صَبِرةَ بنِ لَقِيطِ وعن -6243

رواه أبو  «أَسْبِغِ الْوضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْن األَصَابِع، َوبَالَغْ فی االسْتِنْشَاق، ِإالَّ َأنْ تُکونَ صَائماً » ؟ قال: 

 .صحيح حسنٌ  حديثٌ: وقال والترمذی ، داود 
 

 روايت شده که گفت:  عنهاهلل یرضاز لقيط بن صبره  -6243

 مرا از وضوء با خبر ساز؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

فرمود: وضوء را کامل نموده و بين انگشتانت را دست بکش و در آب در بينی کردن جز 

 در صورتی که روزه دار باشی، مبالغه کن.
 

اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يدِْرکُُه  کانَ رسُولُ :قالَت عَنْها، اللَّه رضی عائشةَ وعنْ -6244

 متفقٌ عليه. الفَجْرُ وَُهوَ جُنُبٌ مِنْ َأهِْله، ُثمَّ يَغَْتسِلُ وَيصُوم.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6244

سپيدهء صبح فرا می رسيد، در حاليکه از )همبستری با  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبر 

 رش( جنب بود و سپس غسل نموده روزه می گرفت.همس
 

کانَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ  :قَالَتَا عْنهُما، اللَّه َرضیَ سَلَمَة، وأُمِّ عائشةَ وعنْ -6245

 متفقٌ عليه. «وسَلَّم ُيصْبِح جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلْم، ُثمَّ يصُوُم 
 

 هما روايت شده که گفتند:از عائشه و ام سلمه رضی اهلل عن -6245

 بدون احتالم جنب گرديده و سپس روزه می گرفت. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
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 باب در فضيلت روزهء محرم و شعبان و ماههای حرام       -225
 

أَفَْضُل »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَسُولُ قَالَ: قَال عَنْه، اللَّه رضیَ ُهريَرةَ  أَبی عَنْ -6241

 رواه مسلمٌ. «الصِّيَامِ بعَْد رَمضَان: َشهْرُ اللَِّه المحرَّم، وَأَْفضَُل الصَّالةِ بَعْد الَفرِيضَة: َصالةُ اللَّيْلِ 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6241

فرمود: بهترين روزه بعد از رمضان ماه محرم خدا است و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بهترين نماز بعد از فريضه، نماز شب است.
 

َلمْ يَکُنِ النبیُّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم َيصُوم مِْن : قالَت عَنْهَا، اللَّه َرضِیَ عائشةَ وعَنْ -6247

 شَهْرٍ َأکْثَرَ مِنْ شَعْبَان، َفإِنَّه کانَ َيصُوم شَعْبَانَ کلَّه.

 متفقٌ عليه. الَّ قَلِيال.کَانَ يَُصومُ شَعْبَانَ إِ: رواية وفی 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6247

در هيچ ماهی بيشتر از شعبان روزه نمی گرفت، زيرا او همهء  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 شعبان را روزه می داشت.

 و در روايتی آمده که: شعبان را جز اندکی روزه می گرفت.

ینکه همهء شعبان را روزه نمی داشت آن بود تا کسی گمان فرضیت روزهء آن را ش: علماء گفته اند: علت ا
 نکند.

 

 وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّه رَسولَ أَتى أَنَّهُ عمِّها، أَوْ أَبِيهَا عَنْ البَاهِلِيَّةِ مجِيبَةَ وعن -6248

وَمَنْ »قَال:  يا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تعْرِفُِنی ؟ وَهَيْتَتُه، فَقَال: حَالهُ تَغَيَّرتْ وَقَد سَنَة، بعدَ فَأَتَاهُ انطَلَقَ ثُمَّ

قَال:  «فَمَا غَيَّرَک، وقَدْ کُنتَ َحسَنَ الهَيتة؟ » قَال:  أَنَا البَاهِِلیُّ الذی جِتتک عامَ األَوَّل.قَال: « أَنت؟ 

ثُمَّ  «عَذّْبتَ نَفَسک، » لَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: فَقَال رَسُولُ ال ما أَکلتُ طعاماً منذ فَارقْتُکَ إِالَّ بلَيْل.

 قال: «صُمْ َيوميْنِ » قَال:  زِدْنـی، فإِنَّ بی قوًَّة، قال:« صُمْ شَهرَ الصَّبر، ويوماً مِنْ کلِّ شَهر » قَال: 

ُرک، ُصمْ مَِن الحرُم وَاترُک، صُْم مَِن الحُرُِم وَاتْقال:  زِدْنی. قال: «صُْم ثالثََة أَيَّامٍ » قال:  زِدْنی،

 وقالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّالِث فَضَمَّهَا، ُثمَّ أَْرسَلَهَا. رواه أبو داود. « وَاْترُکُ الحرُمِ  مِنَ صُمْ 
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 از مجيبهء باهلی از پدرش يا عمويش روايت شده که: -6248

کسال نزدش آمد، آمده و سپس رفته و بعد از ي اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاو خدمت 

 در حاليکه حال و شکل او تغيير يافته بود.

 آيا مرا می شناسی؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا 

 فرمود: تو کيستی؟

 گفت: من باهلييی هستم که در سال اول خدمتت آمدم.

 فرمود: پس چه ترا تغيير داد در حاليکه خوش شکل بودی؟

 ، جز در شب طعام نخوردم.گفت: از زمانی که از شما جدا شدم

فرمود: وجودت را شکنجه و عذاب کردی. بعد فرمود: ماه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 صبر را روزه بگير و يک روز از هر ماه را.

 گفت: به من بيفزا، زيرا من قوت دارم.

 فرمود: دو روز روزه بگير.

 گفت: به من بيفزا.

 فرمود: سه روز روزه بگير.

 يفزا.گفت: به من ب

فرمود: از ماههای حرام روزه بگير و ترک کن. از ماههای حرام روزه بگير و ترک کن.، از 

 ماههای حرام روزه بگير و ترک کن. و به سه انگشتش اشاره کرده بسته نموده و بازشان کرد.

سالم است ش: از مجموع احادیث وارده در این مورد، دریافت می شود که بهترین روزه، روزهء داود علیه ال
 که یک روز روزه می داشت و یکروز هم افطار می نمود.

و هم از این حدیث استفاده می شود که شخص نباید بر خویشتن سخت گیرد و بایست خود را مکلف به 
 انجام عملی کند که از عهدهء آن برآمده می تواند که ال یکلف اهلل نفسا إال وسعها.

 

 ههء اول ذوالحجهباب فضيلت روزه و جز آن در د -221
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ما » : وَسلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ  قالَ: قال عَنْهُمَا، اللَّه رَضیَ عبَّاسٍ ابنِ عن -6249

يعنی: أَيامَ العشر، قالوا: يا رسول اللَّهِ  «مِنْ أَيامٍ العَمَلُ الصَّالحُ فِيها أَحَبُّ إِلى اللَّهِ مِنْ هذِهِ األَيَّامِ 

وال الجهاُد فی سبِيلِ اللَّه، إِالَّ رَُجلٌ خَرَج بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ فَلَم » هادُ فی سبِيلِ اللَّه؟ قال: وَال الج

 رواه البخاری. «يَرجِعْ منْ ذلک ِبشَیءٍ 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6249

مل صالح نزد خداوند فرمود: هيچ روزی نيست که در آن ع اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تعالی محبوبتر از اين روزها باشد، يعنی روزهای دهه.

 و حتی جهاد فی سبيل اهلل؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

فرمود: و حتی جهاد فی سبيل اهلل، مگر مردی که جان و مالش را بيرون کرده و هيچ 

 شود(. چيزی از آن را باز نگرداند )به سنگر شتافته و شهيد

 

 محرم( 61و  9باب در فضيلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء ) -227
 

ستِل رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: عَنْ  :قال عَنْه، اللَّه رضِی قتَادةَ  أَبی عنْ -6251

 .رواه مسلم «يکفِّرُ السََّنةَ المَاضِيةَ وَالبَاقِيَةَ »  صَوْمِ يْومِ عَرََفة؟ قال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6251

 در مورد روزهء روز عرفه پرسيده شد. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 فرمود: گناه سال گذشته و سال حاضر را محو می کند.
 

م صَامَ يوَْم وسَلَّ  عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رَسول َأنَّ عنهما، اللَّه رضیَ  عباسٍ ابنِ وعنْ -6256

 عاشوراءَ ، وأَمَرَ ِبصِيَامِه. متفقٌ عليه.
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6256

روز عاشوراء را روزه گرفته و به گرفتن روزهء آن امر  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 نمود.
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پس از به شهادت رساندن سرور  ش: در بینش شیعه روزهء روز دهم محرم )عاشوراء( ناپسند است، زیرا یزید
 آزادگان حسین بن علی رضی اهلل عنهما به عنوان میمنت این روز را روزه گرفت. )مترجم(

 

 صِيَامِ عَنْ سُِتلَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسولَ َأنَّ عَنْه، اللَّه رضیَ  قَتَادةَ  أَبی وعنْ -6252

 رواه مُسْلِم. «رُ السَّنََة المَاضِيَةَ يُکَفِّ»  :فَقَال ، عاشُوراءِ يَوْمِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6252

از روزهء روز عاشورا پرسيده شد و فرمود: گناه سال  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 گذشته را محو می کند.
 

» اللَِّه َصّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:  رسُول قالَ: َقال عنْهُمَا، اللَّه رَِضیَ عَبَّاسٍ ابنِ وعَنِ -6253

 .مُْسلِم رواهُ  «لَتِنْ بَقِيتُ إِلى قَابٍِل ألُصومَنَّ التَّاسِعَ 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6253

فرمود: اگر تا سال آينده باقی ماندم حتماً روز تاسوعا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خواهم گرفت.)نهم محرم( را روزه 

 

 باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228
 

مَنْ صَامَ » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسول أَنَّ عَنْه، اللَّه رضِیَ أَيوبِ أَبی عَنْ -6254

 ُمسْلِم. رواهُ «رَمَضانَ ُثمَّ أَتَبََعهُ سِتًّا ِمنْ شَوَّالٍ کانَ کصِيَامِ الدَّهْرِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ايوب  -6254

فرمود: کسی که رمضان را روزه گرفته و به تعقيب آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شش روز از شوال را به آن پيوست کند، مانند آن است که هميشه روزه داشت است.

 

 باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229
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 صَوْمِ  عَنْ سُتِلَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولَ َأنَّ عنْه، اللَّه رَضِیَ قَتَادَةَ أَبی عن -6255

 رواه مسلم. «ذلکَ يَْومٌ وُلِدُْت فِيه، وَيَْومٌ بُعِْثت، أَوْ أُنزِلَ علیَّ فِيهِ » : فقال االثْنَيْنِ يَوْمِ
 

 ت شده که:رواي اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6255

در بارهء روزهء روز دوشنبه پرسيدند و فرمود: آن  اهلل عليه وسلم یصلاز رسول اهلل 

روزيست که در آن تولد شدم و روزيست که مبعوث شدم يا روزيست که در آن بر من قرآن 

 نازل کرده شد.
 

» عَلَيِْه وسَلَّم قال:  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسولِ  َعنْ عنه، اللَّه رَِضیَ  ُهرْيرَةَ  أَبی وعَنْ -6251

رَواهُ الِترْمِذِیُّ وقال:  «تُْعرَُض األَعْمَالُ يوْمَ االثَنيْن والخَميس، فَأُحِبُّ أَْن يُْعَرَض عَملی وَأَنَا صَائٌم 

 حديثٌ حَسَن، ورواُه ُمسلٌم بغيرِ ِذکرِ الصَّْوم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6251

فرمود: اعمال به روز دوشنبه و پنجشنبه پيش کرده می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شود و دوست می دارم که عملم پيش کرده شود، در حاليکه من روزه دارم.
 

کانَ رسوُل اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يَتََحرَّى  :قَالَت عَنْهَا، اللَّه َرضِیَ عائشةَ وَعَنْ -6257

 رواه الترمذیُّ وقال: حديثٌ حسن. نِ وَالخَمِيس.صَوْمَ االثْنَيْ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6257

 روزهء دوشنبه و پنجشنبه روا در می يافت. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 

 باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -231
 

ر والرابعَ عشر والخامسَ عشر، وقِيل: واألفضل صومُها فی األيام البيض وهی الثالَث عش

 الثانی عشر، والثالِثَ عشر، والرابعَ عشر، والصحيح المشهور هُوَ األول.
 

است. و گفته  65و  64، 63بهترين روزهء آن در روزهای بيض است که آن عبارت از 

 و مشهور اول است. 64و  63، 62شده که 
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أَوْصَانی خلِيلی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم، بَثالث: ه، قال: عَنْ اللَّه رِضیَ هُريرةَ أَبی وعن -6258

 متفقٌ عليه. صيَامِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ مِن کلِّ شَهر، وََرکعََتی الُضحى ، وأَن أُوِتر قَبْلَ َأنْ َأنام.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6258

روز از هر ماه و دو رکعت ضحی و اينکه  خليلم مرا به سه چيز وصيت نمود، روزهء سه

 پيش از خواب وتر بخوانم.
 

أَوْصَانِی حَبِيبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِثالث : قال عنه، اللَّه رَضِیَ الدَرَْداءِ أَبی وعَنْ -6259

 وَبَِأنْ ال أَنَام حَتى أُوتِر.لَنْ أَدَعهُنَّ ما عِشْت: بصِيامِ َثالثَة أَيَّامٍ مِن ُکلِّ شَْهر، وَصَالةِ الضَحى ، 

 رواهُ مسلم.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو الدرادء  -6259

حبيبم مرا به سه چيز وصيت کرد که تا زنده باشم، آن را ترک نمی کنم: به روزهء سه روز 

 از هر ماه و نماز ضحی )چاشت( و به اينکه خواب نشوم تا اينکه وتر را بخوانم.
 

 صَلّى اللَّهِ رسولُ قالَ: قالَ عنهُما، اللَّه َرضی العاصِ بنِ عَمْرِو بنِ اللَّهِ عبدِ وَعَنْ -6211

 . متفقٌ عليه.«صوْمُ ثالثَةِ أَيَّامٍ منْ کلِّ شَهٍر صوْمُ الدهِْر کُلِّهُ »: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ
  

 که:از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت شده  -6211

 فرمود: روزهء سه روز از هرماه همانند روزهء دائمی است. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

أَکاَن رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل : عَنْهَا اللَّه رضیَ عائشةَ سَأَلَتْ  أَنَّها الَعدَوِيَّةِ مُعاذةَ وعنْ -6216

قَالَت:  منْ أَیِّ الشَّهْر کَانَ َيصُوم؟ فَقُْلت: نَعَم. الَت:قَ عَلَيْهِ وسَلَّم يصومُ مِن ُکلِّ شَهرٍ ثالثةَ أَيَّام؟

 رواهُ مسلم.لَمْ يَکُن يُبَالی مِنْ أَیِّ الشَّهْرِ َيُصوم. 
 

 از معاذه عدويه رضی اهلل عنها روايت شده که: -6216

 از هر ماه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلستوال نمود که آيا  اهلل عنها یعائشه رضوی از 

 سه روز را روزه می گرفت؟

 گفت: بلی.
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 گفتم: از کدام قسمت ماه روزه می گرفت؟

 گفت: باکی نداشت که از کدام قسمت ماه روزه می گيرد.
 

إِذا صُمَْت » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسولُ قالَ: قَال عنه، اللَّه َرضِیَ َذرٍّ أَبی وعنْ -6212

رواه الترمِذیُّ وقال: حديثٌ  «فَُصمْ ثَالثَ عَْشرَة، وَأَرْبعَ َعشَْرة، وخَمْسَ عَشَْرةَ مِنَ الشَّهْرِ َثالثا، 

 حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6212

فرمود: وقتی از ماه سه روز را روزه می گيريد، پس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگيريد.
 

کانَ رَسولُ اللَِّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم : قال عَنْه، اللَّه َرضِیَ مِلحَانَ بن قتادَةَ وعنْ -6213

 رواهُ أَُبو داود.يأْمُرُنَا ِبصِيَامِ أَيَّامِ البيض: ثَالثَ عشَْرة، وأَرَْبعَ عَشَْرة، وَخَمْسَ َعشَْرة. 
 

 يت است که گفت: روا اهلل عنه یرضاز قتاده بن ملحان  -6213

را روزه  65و  64، 63ما را امر می نمود که روزهای بيض:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 گيريم.
 

کانَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم ال  :قال عَنْهُمَا، اللَّه رَضِیَ عبَّاسٍ ابنِ وعنْ -6214

 رواهُ النسَائی بإِسنادٍ حَسن. ر.يُفْطِرُ َأيَّامَ البِيضِ فی َحضٍَر وَال سَفَ 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6214

 روزهای بيض را در حضر و سفر افطار نمی نمود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 

باب فضيلت آنکه روزه داری را روزه اش را به آن بگشايد و فضيلت روزه داری که  -236

 در کنارش طعام خورده شود
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» : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ عَن عَنْهُ اللَّه رَضیَ الجُهَنیِّ خالدٍ بنِ زَيدِ عنْ -6215

: وقال الترمذی رواه .  «مَنْ فَطَّرَ صَائماً، کانَ َلهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَْيرَ أَنَُّه ال يَنُْقصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شیءٍ 

 .صحيح حسنٌ  حديثٌ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز زيد بن خالد جهنی  -6215

فرمود: کسی که روزهء روزه داری را بگشايد، برای او مثل اجر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 اوست، بدون اينکه از مزد روزه دار چيزی کم شود.
 

صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم دخََل  النبیَّ أَنَّ عَنْها، اللَّه رَضِیَ  األَْنصارِيَّةِ عمَاَرةَ أُمِّ وعَنْ -6211

فقالَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ  إِنِّی صائمة، فَقالَت: «کُلِی » عَلَيْها، فقدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَاما، فَقال: 

 «حَتَّى يَشْبَُعوا » بَّما قال: وَرُ «إِنَّ الصَّائَم ُتصلِّی عَلَيِْه الَمالئِکَُة إِذا ُأِکلَ عِنْدَهُ حتَّى يَْفرَغُوا » وسَلَّم: 

 رواهُ الترمذیُّ وقال: حديثٌ حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ام عماره انصاريه  -6211

 بر وی داخل شد و او برای شان طعامی تقديم نمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 فرمود: بخور!

 گفت: روزه دارم. 

: که مالئکه بر روزه دار درود می فرستد هرگاه در فرمود اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نزدش خورده شود تا اينکه فارغ گردد.
 

 عُبَادَةَ بْنِ سَعْدِ إِلى جَاءَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى النبیَّ أَنَّ عنه، اللَّه رَضیَ أَنسٍ وعَنْ -6217

أَفْطَرَ عِندکُْم » النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  قالَ ثُمَّ فَأََکل، وَزَيْت، ِبخُبْزٍ فَجَاءَ عنه، اللَّه رَضی

 . رواهُ أبو داود بإِسنادٍ صحيح. «الصَّائمون، وأََکلَ َطعَامَکُمْ اأَلبْرَاُر وَصَلَّتْ عَلَيْکُُم الماَلئِکَُة 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6217

آمد و او نان و روغن آورد.  اهلل عنه یرضنزد سعد بن عباده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

از آن خورده و فرمود: أَفَْطرَ عِندُکمْ الصَّائمونَ...در نزد شما روزه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 داران افطار نموده و نيکوکاران طعام شما را خوردند و فرشته بر شما درود فرستادند.
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 کتاب اعتکاف

 باب فضيلت اعتکاف -232
 

کانَ رسولُ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َيعتَکِفُ  نِ ابنِ عَُمَر َرضِی اللَّه عَنْهُما، قال:ع -6218

 متفقٌ عليه.العَشَْر األَوَاخَِر مِنْ رََمضَان. 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -6218

 نمود. در دههء آخر رمضان اعتکاف می اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

 الَعْشرَ يَعْتَِکفُ کانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النَّبیَّ أَنَّ  عنْها، اللَّه َرضِیَ عائشةَ  وعنْ -6219

 .عليه متفقٌ. بعِْده مِنْ أَزواجُهُ اعْتَکَفَ ثُمَّ  ، تعالى اللَّه َتوَفَّاهُ حَتَّى رََمضان، مِنْ األَوَاخِرَ
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6219

در دههء اخير رمضان اعتکاف می نمود، تا اينکه وفات يافت و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 سپس همسرانش بعد از وی اعتکاف کردند.
 

کانَ النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يَعْتَِکفُ فی : قال عنه، اللَّه رضی ُهريرة، أبی وعَنْ -6271

 رواه البخاریُّ. َة أيَّام، فَلَمًا کَانَ العَامُ الَّذِی قُبًضَ فِيهِ اعْتَکَفَ ِعشرِينَ يَوْما.کُلِّ رَمَضَاَن عََشر
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت شده که گفت: -6271

در هر رمضان ده روز اعتکاف می نمود و در سالی که در آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ود.وفات يافت، بيست روز اعتکاف نم
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 کتاب حج

 باب وجوب حج و فضيلت آن -233
 

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ ِحجُّ قال اهلل تعالی: }

 97آل عمران:  ينَ{الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَمَن کَفََر فَإِنَّ اهلل غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِ
 

خداوند می فرمايد: و حق خداست بر مردم حج خانهء کعبه هر که توانائی بسوی آن را 

دارد و از جهت اسباب راه، و هر که کافر شود، پس خداوند بی نياز است از عالميان. آل عمران: 

97 
 

بُنِیَ ى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم، قَال: صَلّ  اللَّهِ رَسُولَ أنَّ عَنْهُمَا، اللَّه رضی عُمر، ابن وَعَنِ -6276

، اإلسْالمُ َعلَى َخمْس: َشهادَةِ أَْن ال إله إال اللَّه وأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّه، وإقَامِ الصَّالِة وإِيتَاءِ الزََّکاةِ

 متفقٌ عليه.« وحَجِّ البيْت، وصَوْمِ رََمَضانَ 
 

 ت که:اس اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6276

فرمود: اسالم بر پنج بنا استوار است، گواهی دادن به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رسول و فرستادهء خدا  اهلل عليه وسلم یمحمد صلاينکه معبود بر حقی جز اهلل نيست و اينکه 

 است و برپا داشتن نماز و دادن رکات و حج خانه و روزهء رمضان.
 

خَطَبَنَا رسوُل اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم، ی اللَّه عنه، قال: رض ُهرَْيرة، أبی وعنْ -6272

فقَاَل رُجل: أَُکلَّ عَامٍ يا رسوَل اللَّه؟  «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّه َقدْ َفرضَ َعلَيْکُُم الحَجَّ فُحجُّوا » فَقَال:

لَوْ قُْلتُ نََعمْ َلوجَبت وَلمَا »  ى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم:فَسَکت، حَتَّى قَالَها َثالثا. فَقَال رَُسولُ اللِّه َصلّ

ذَرُونی ما ترکْتُکُم، فَإنَّمَا هََلَک منْ کاَن قَبْلَکُْم بکَْثرَِة سُؤَالِهم، وَاخْتِالِفهِم »  ُثمَّ قال: «اسـْتَطَعْتُْم 

. رواهُ  «عُْتم، وَإذا نَهَيتُکُم عَن َشیءٍ فَدعُوهُ عَلى َأنْبِيائِهم، فإذا أََمرُْتکُمْ بَِشیءٍ فَأْتوا مِنُْه مَا استطَ

 مسلم.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6272
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برای ما خطبه خوانده و فرمود: ای مردم! همانا خداوند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اهلل  یول اهلل صلرسحج را بر شما فرض گردانيده، پس حج کنيد. مردی گفت: آيا هر سال يا 

 ؟عليه وسلم

سکوت فرمود، تا اينکه سه بار اين سخن را گفت. پس  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

فرمود: اگر بلی می گفتم واجب می شد و آن را انجام داده نمی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ذاريد، زيرا کسانی توانستيد. بعد فرمود: مرا در بارهء آنچه از شما ترک نمودم ترک کنيد و بگ

که پيش از شما بودند بواسطهء ستوال زياد و اختالف شان بر پيامبران شان هالک شدند. پس 

هرگاه شما را به چيزی امر کردم آنچه را که از آن نتوانيد انجام دهيد و چون شما را از کاری 

 منع کردم، آن را ترک کنيد.
 

إيمانٌ بِاللَّهِ »  عَلَيْهِ وسَلَّم: أَیُّ العَمَلِ أَفضَل؟ قال: سُتِلَ النبی صَلّى اهللُ: قال وَعنْهُ -6273

متفقٌ  «حٌَج مَبرُوٌر »  قيل: ثمَّ ماذَا؟ قَال: «الجِهَادُ فی سَبِيلِ اللَّهِ »  قيل: ثُمَّ ماذَا؟ قال: «ورَسُولِهِ

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6273

 پرسيده شد: کدام عمل بهتر است؟ يه وسلماهلل عل یپيامبر صلاز 

 فرمود: ايمان به خدا و رسولش.

 گفته شد: باز کدام؟

 فرمود: جهاد فی سبيل اهلل.

 گفته شد: باز کدام؟

 فرمود: حج مقبول.
 

منْ حجَّ فَلَم يرْفُث، » : يَقول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولَ  سَِمعْتُ : قال وَعَنْهُ -6274

 . متفقٌ عليه. «لَم يفْسُق، رجَع کَيَوِم ولَدتْهُ أُمُُّه وَ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6274

شنيدم که می فرمود: کسی که حج کند و فحش گوئی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 می گردد.نکرده و فسق ننمايد، مانند روزی که مادرش او را زائيده بود )بی گناه( باز 
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العُمْرَة إلى العُْمرِة کَفَّارةٌ لما » : قال وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ وعَنْهُ -6275

 . متفقٌ عليه. «بيْنهُما، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إالَّ الجَنََّة 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6275

فرمود: عمره تا عمره محو کننده است برای آنچه که در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ميان آنها است )از گناه( و حج مقبول مکافاتی جز بهشت ندارد.
 

قُْلتُ يا رَسُوَل اللَّه، َنرى الجِهَادَ أَفَضلَ العمل،  :قَالَت عَنْهَا، اهلل رضی عَائِشَة، وَعَنْ -6271

 رواُه البخاری. «کِنْ أَفضَلُ الجِهَاد: حَجٌّ مبرُورٌ ل»  أفَال نُجاِهد؟ فَقَال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6271

ما جهاد را بهترين اعمال می بينيم، پس آيا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 جهاد نکنيم؟

 فرمود: ليکن بهترين جهاد، حج مقبول است.
 

ما مِنْ يَوْمٍ أَکثَرَ مِنْ أنْ يعِْتَق »  سُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، قَال:رَ أنَّ وَعَنْهَا -6277

 . رواُه مسلم. «اللَّه فِيهِ عبْداً مِنَ النَّارِ ِمنْ يَوْمِ عَرََفةَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6277

که در آن خداوند بنده ای را از  فرمود: هيچ روزی نيست اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 جهنم آزاد کند، بيش از روز عرفه.

 ش: یعنی در روز عرفه بیش از سایر روزها بندگان را از جهنم آزاد می کند.
 

ُعمَرةٌ فی »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى النبی أنَّ عنهُما، اللَّه رضی عباس، ابنِ وعنِ -6278

 متفقٌ عليه. «أَوْ حَجَّةً مَِعی  رمَضَانَ تَعدِلُ عَْمرَةً 
 

 کند که: یاهلل عنهما روايت م یابن عباس رض -6278

فرمود: عمره در رمضان با حج برابر است، يا با حجی که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 همراه من گزارده شود، برابری می کند.
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فَريضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ فی الحج، أَدَْرکْت  يا رَسُولَ اللَّه، إنَّ :قالَت امرََأةً  أنَّ وَعَنْهُ -6279

 . متفقٌ عليهِ. «نعم » أبی شَيخاً کَبِيرا، ال يَثُبتُ عَلى الرَّاحَِلةِ أَفَأْحُجُّ عَنه؟ قال: 
 

 است که: اهلل عنهما روايت یابن عباس رض -6279

حج، پدرم را  فريضهء خدا بر بندگانش در اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلزنی گفت: يا 

در حالی دريافته که پير مرد کالن سالی است و خود را نمی تواند بر پشت ستور نگهدار، آيا از 

 جايش حج کنم؟

 فرمود: بلی.
 

إنَّ : فَقَال وسَلَّم، َعلَيْهِ اهللُ  صَّلى النبی َأتى أَنَّهُ عنه، اللَّه رضی عامر، بنِ لقًيطِ وعن -6281

. رواهُ أَبو «حُجَّ َعنْ أَبِيکَ واعْتمِرْ» قال: يعٌ الحج، وَال العُمرَة، َوال الظَعَن، أبی شَيخٌ کَبيرٌ ال يستَطِ 

 داود، والترمذیُّ وقال: حديثٌ حسٌن صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز لقيط بن عامر  -6281

 آمده و گفت: پدرم مردم کالن سالی است که توان اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاو خدمت 

 حج و عمره و سفر را ندارد.

 فرمود: به جای پدرت حج کن و عمره نما.
 

حُجَّ بی مََع رسوِل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه  :قال عنه، اللَّه رضی يزيد، بنِ السائبِ  وعَنِ -6286

 رواه البخاری.وسَلَّم، فی حَجةِ الوَداع، وأَنَا ابنُ سَبعِ سِنِين. 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یضراز سائب بن يزيد  -6286

مرا به حج بردند، در حاليکه پسری  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر حجة الوداع همراه 

 هفت ساله بودم.
 

 رَکْباً  لَقِیَ وسَلَّم، َعلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی أَنَّ عَنْهُمَا، اللَّه رضی عبَّاس، ابنِ وَعنِ -6282

فَرََفعَِت  «رسولُ اللَّهِ » قَال:  منْ أَنت؟ قَالُوا: المسلُِمون. قَالُوا: «منِ القَوْم؟ » : فَقَال ، بِالرَّوْحَاءِ

 رواُه مُسلم. «نَعَْم ولکِ َأجرٌ »  قَال: ألهَذا حج؟امْرَأَةٌ صَبِياً فَقَالتْ 
 



 697 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6282

روحاء مالقات نموده و فرمود: از کدام مردم  گروهی را در اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 هستند؟

 گفتند: مسلمين.

 گفتند: تو کيستی؟

می باشم. سپس زنی بچهء را باال نموده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفرمود: من 

 گفت: آيا برای اين حج الزم است؟

 فرمود: بلی و برای تو مزد است.

 ش: گفت: آیا برای این پسرک حج است؟

 ود: آری و ترا اجر است.فرم

اجر دور ساختن کودک از آنچه بر محرم حرام است، یا به سبب احرام زن از جای کودکش هرگاه پدر بدان 
 وصیت کرده باشد و وصی برای او اجازه داده باشد.

 زیرا بدون وصیت و اذن ولی یا وصی احرام زن از جای آن کودک جواز ندارد.
 

ه عنه، أنَّ رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم حَجَّ على رَْحل، اللَّ رضی نس، أ وَعَنْ -6283

 وَکَانتْ زاِملتَه. رواه البخاری.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6283

 بر شتری حج نمود و اين شتر بارکش امتعه اش هم بود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
 

کَانَت عُکاظُ وَمِجَنَّة، وَذو المجَازِ أَْسواقًا اللَّه عَنْهُمَا، قَال:  رضی عبَّاس، ابنِ وَعَنِ -6284

} لَيْسَ عَلَيْکُْم جُنَاحٌ أن تَبْتَغُوا فَضاًل مِن فی الجَاهِلِيَّة، فَتَأَثَّمُوا أن يَتَّجرُوا فی الموَاِسم، فَنَزَلت: 

 .رواهُ البخاریُّ فی مَوَاِسم الحَج.[ 698]البقرة: رَبِّکُم { 
 

 گفت: اهلل عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -6284
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عکاظ و مجنه و ذوالمجاز، بازارهائی بودند در جاهليت، و ترسيدند که اگر در موسمهای 

حج تجارت کنند گنهکار شوند، پس نازل شد: گناهی نيست بر شما که در هنگام حج کسب 

 معاش نموده و از فضل خداوند روزی طلبيد.
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 هادکتاب ج
 

 باب فضيلت جهاد -234
 

 وَقَاِتلُواْ الْمُْشرِکِينَ کَآفًَّة َکمَا ُيقَاتِلُونَُکمْ کَآفًَّة وَاعْلَمُوْا َأنَّ اللَّه مَعَ الْمُتَّقِينَ{ قال اهلل تعالی: }

 31التوبة: 

ْا شَيْتاً وَهُوَ خَيْرٌ لَُّکمْ کُِتبَ عََليْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرٌْه لَّکُمْ وَعََسى أَن تَْکرَُهوو قال تعالی: }

 261البقرة:  وَعَسَى أَن ُتحِبُّواْ شَيْتاً وَهُوَ َشرٌّ لَُّکمْ وَاللُّه يَعَْلمُ َوأَنتُمْ اَل َتعْلَُمونَ{

 46: التوبة انِْفرُواْ خَِفافاً وَثِقَاالً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسُِکمْ ِفی سَبِيِل اللّهِ{و قال تعالی: }

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنُفسَهُمْ وَأَْموَالَهُم بِأَنَّ لَُهمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ ِفی و قال تعالی: }

عَهْدِهِ مِنَ اللّهِ بِ سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَُلونَ وَعْداً َعلَيْهِ حَقّاً فِی التَّوْرَاةِ وَاإلِنجِيِل وَالْقُرْآِن وَمَنْ أَوْفَى 

 666التوبة:  فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِکُُم الَِّذی بَايَعْتُم بِهِ وَذَِلکَ هُوَ اْلفَوْزُ الَْعظِيمُ{

الَّ َيسْتَِوی الْقَاعِدُونَ مِنَ اْلمُؤْمِِنينَ غَيْرُ أُوْلِی الضَّرَِر وَاْلمُجَاهِدُوَن فِی سَبِيلِ و قال تعالی: }

دَ الِِهمْ وَأَنفُسِِهمْ فَضَّلَ اللّهُ الُْمجَاهِدِينَ بَِأمْوَالِهِمْ وَأَنُفسِهِْم عَلَى اْلقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَکُـالًّ وَعَ اللّهِ بِأَمْوَ

حْمَةً { دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغِْفرًَة وَرَ 95اللّهُ الْحُسَْنى وَفَضَّلَ اللُّه الْمُجَاهِدِينَ عََلى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً}

 91 – 95النساء:  {91}{ وَکَانَ اللُّه غَفُوراً رَّحِيماً

{ 61يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَْل أَدُلُّکُْم عَلَى تِجَاَرةٍ تُنجِيکُم مِّنْ عَذَاٍب أَلِيمٍ}و قال تعالی: }

الُِکمْ وََأنفُسِکُْم ذَلِکُْم خَيٌْر لَّکُْم إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَُسولِِه وَتُجَاهِدُوَن فِی سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ

{ َيغْفِرْ لَُکمْ ذُنُوبَکُمْ وَيُدِْخلْکُمْ َجنَّاتٍ تَْجرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاکِنَ طَيِّبَةً فِی 66تَعْلَُمونَ}

{ ا َنْصرٌ مِّنَ اللَِّه وََفتْحٌ قَرِيبٌ وََبشِِّر الْمُؤْمِنِينَ{ وَأُْخرَى ُتحِبُّونَه62َجَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِکَ الَْفوْزُ الْعَظِيمُ}

 63 – 61الصف:  {63}

 و اآليات فی الباب کثيرة و مشهورة
 

خداوند می فرمايد: و جنگ کنيد با همهء مشرکان چنانکه ايشان می جنگند با همهء شما. 

 31توبه: 
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بر شما و شايد ناخوش داريد و می فرمايد: جنگ بر شما واجب آمد و آن دشوار است 

چيزی را حال آن که وی شما را بهتر باشد  شايد که دوست داريد چيزی را حال آن که آن برای 

 261شما بد باشد و خدا می داند و شما نمی دانيد. بقره: 

و می فرمايد: بيرون آييد سبکبار و گرانبار، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنيد. 

 46توبه: 

می فرمايد: هر آئينه خداوند از مسلمانان جان و مال شان را بعوض آنکه برای شان  و

بهشت باشد، خريده است که در راه خدا جنگ می کنند می کشند و کشته می شوند، وعده ای 

 666حقی است، باشيد به معاملهء که کرديد به آن و اين است پيروی بزرگ. توبه: 

ستگان غير معذور از مسلمانان و جهاد کنندگان در راه خدا و می فرمايد: برابر نيستند نش

با مال و جان خويش و خداوند فضيلت داده مجاهدان با مال و جان را بر نشستگان در مرتبه، و 

خداوند هر يکی را وعدهء نيک داده و مزد افزون داده خداوند مجاهدان بر نشستگان مزدی 

 95شايش و خداوند آمرزندهء مهربان است. نساء: بزرگ مرتبه هايی از جانبش و آمرزش و بخ

– 91  

و می فرمايد: ای مسلمانان! آيا شما را به آن معاملهء که شما را برهاند از عذابی درد 

دهنده داللت نکنم؟ بخدا و رسول او ايمان آوريد و در راه خدا به اموال و جان های خود جهاد 

د. گناهان شما را بيامرزد و شما را به بوستانهايی که کنيد. اين برای شما بهتر است اگر می داني

می رود زير آن جويها و به محلهای پاکيزه در بهشت های جاودان در آرد و اين است فيروزی 

بزرگ. و شما را به نعمتی ديگر که دوست می داريد آن را دهد، و آن نعمت نصرت از جانب خدا 

  63 – 61نان را. صف: و فتحی قريب الحصول است، و مژده ده مسلما

 و اما احاديث وارده در فضيلت جهاد بيشمار است از جمله اين است:
 

ستِلَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: َأیُّ  :قال عنْه، اللَّه رضی هُريرة، أبی عَنْ -6285

قِيل:  «الجهادُ فی سبِيلِ اللَّهِ » ال: قيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَ «إيمانٌ باللَّهِ ورَسولِهِ » األعمالِ أفَْضل؟ قال: 

 متفقٌ عليه.« حَجٌّ مَبُُرورٌ »  ثُمَّ ماذا؟ قال:

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  - -6285

 پرسيده شد: کدام عمل بهتر است؟ اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 فرمود: ايمان به خدا و رسولش.
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 گفته شد: باز کدام؟

 فی سبيل اهلل. فرمود: جهاد

 گفته شد: باز کدام؟

 فرمود: حج مقبول.
 

قُلْتُ يا رَسُول اللَّه، أیُّ العََمل أََحبُّ إلى : قَال عَنْه، اللَّه رضی مَسْعُود، ابنِ وعَنِ -6281 

»  ت: ثُمَّ أَیُّ ؟ قَالَ قُلْ «بِرُّ الوَالَديْنِ»  قُلْت: ُثمَّ أَی ؟ قَال: «الصَّالةُ عَلى وَقْتِهَا »  اللَّهِ تَعَالى ؟ قال:

 . متفقٌ عليه. «الجِهَادُ فی سَبيلِ اللَّهِ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6281

 کدام عمل در نزد خدای تعالی محبوب تر است؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 فرمود: ادای نماز در وقتش.

 گفتم: باز کدام؟

 پدر و مادر. فرمود: نيکی به

 گفتم: باز کدام؟

 فرمود: جهاد در راه خدا.
 

» قُْلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ العملِ أَْفضَلُ؟ قَال:  :قَال عنه، اللَّه رضی ذَر، أبی وَعنْ -6287

 . مُتفقٌ عليه. «اإليمَانُ بِاللَّه، وَالجِهَادُ فی سبِيلِهِ 
 

 ه گفت:روايت است ک اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6287

 کدام عمل بهتر است؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 فرمود: ايمان به خدا و جهاد در راهش.
 

لَغَدَْوةٌ فی »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولَ أنَّ  عنه، اللَّه رضی أَنَس، وعنْ -6288 

 . متفقٌ عليه. «ا وَمَا فِيها سبِيلِ اللَّه، أوْ رَوْحَة، خَيْرٌ مِن الدُّنْيَ
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 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6288

فرمود: همانا يکبار رفتن در اول صبح )برای جهاد( يا اول  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شب از دنيا و آنچه در آن است، بهتر می باشد.
 

 عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ تى رَُجلٌ رسُول أَ: قال عنهُ اللَّه رضی الخُدْری، سَعيدٍ أبی وَعَنْ -6289 

قال: ُثمَّ َمن؟  «مُؤْمٌِن ُيجَاهِدُ بِنَفِْسهِ ومالِِه فی سبِيلِ اللَّهِ » : قَال أَفْضل؟ النَّاسِ  أَیُّ: فَقَال وسَلَّم،

 متفقٌ عليهِ.مُؤْمِنٌ فی شِْعبٍ مِنَ الشِّعابِ يعْبُدُ اللَّه، ويَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه. »  قَال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6289

 آمده و گفت: بهترين مردم کيست؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی به حضور 

 فرمود: مسلمانی که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند.

 گفت: باز کی؟

را پرستيده و مردم را از شر خويش فرمود: مؤمنی که در قلهء کوهی زندگی نموده و خدا 

 در امان می دارد.
 

» : قَال وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رَسُولَ َأنَّ عَنْه، اللَّه رضی سعْد، بنِ سهل وعنْ -6291

نَّةِ خَيٌْر من الدُّنْيا رِباطٌ يَوٍْم فی سَبيلِ اللَِّه خَيْرٌ مَِن الدُّنْيا وما عَلَْيها، ومَوْضِعُ َسوْطِ أَحَِدُکمْ مِنَ الج

 « .وما عَلَيْها، والرَّوْحةُ يرُوحُها العبْدُ فی سَبيلِ اللَّهِ َتعالى ، أِو الغَدْوَة، َخيْرٌ مِنَ الدُّنْياَ وَما عَليْهَا 

 متفقٌ عليه.
 

 از سهل بن سعد رضی اهلل عنه روايت شده که: -6291

ر راه خدا پايداری و ايستادگی کردن در فرمود: يک روز د اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

برابر دشمن دين از دنيا و آنچه در آن است، بهتر می باشد و جای تازيانهء يکی از شما از 

بهشت از دنيا و آنچه در آن است، بهتر می باشد، و اول شب يا اول صبحی که بنده در راه خدا 

 می رود، از دنيا و آنچه در آن است، بهتر می باشد.
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: يَقُول وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رَسُولَ سَِمعْتُ: قال عَنه، اللَّه رضی سَلْمَان، وعَنْ -6296 

رِبَاطُ يَْومٍ وَلَيْلٍَة خَيٌر ِمنْ صِيامِ شَهٍْر و قِيامِه، وَإنْ ماتَ فيِه أجری عليه عمَُلهُ الَّذی کان يَْعمَل، »

 رواهُ مسلم. «الفَتَّانَ وَأُجْرِیَ عَلَيْهِ رِزقُه، وأِمنَ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سلمان  -6296

شنيدم که می فرمود: پاسداری و استقامت يک شبانه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

روز از روزه و نماز يکماه بهتر است و اگر در آن حال بميرد )ثواب( عملی را که آن را انجام می 

 زيش جاری گشته و از عذاب قبر و فتنهء آن در امان می ماند.داده دريافته و رو
 

» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولَ  أَنَّ عنْه، اللَّه رَضیَ  عُبيد، بن فضَالةَ وعَنْ -6292

َعمَلُهُ إلى يوْمِ القِيامَة، ويُؤمَّنُ کُلُّ مَيِّتٍ يُخَْتمُ على عَملِهِ إالَّ المُرابِطَ فی سَبيلِ اللَّه، فَإنَّهُ يُنَمَّى لهُ 

 . رواه أبو داودَ والترمذیُّ وقَال: حديثٌ حسنٌ صحيح. «فِتْنةِ القَبرِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز فضاله بن عبيد  -6292

ختم می شود، جز  –با مرگش  –فرمود: عمل هر مرده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

داری و استقامت نمايد، زيرا عمل او تا روز قيامت برايش رشد می کند کسی که در راه خدا پاس

 و از فتنهء قبر در امان می ماند.
 

: يقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُول سَِمعْتُ : قَال عَنْه، اللَّهُ  رضی عُثْمَان، وَعنْ -6293  

. رواهُ الترمذیُّ وقال: حديثٌ  «وْمٍ فيما سواهُ مِنَ المَنازلِ رباطُ يَوْمٍ فی سبيلِ اللَّه خَيْرٌ مِنْ ألْفِ يَ»

 حسن صَحيح.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یعثمان رضاز  -6293

 استقامت و پايداری يک روز در راه خدا از هزار روز در ماسوای آن از منزل ها بهتر است.
 

» الَ رسولُ اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: قَ: قَال عَنْه، اللَّه رضی ُهرَيرَة، أبی وَعَنْ -6294

تََضمَّنَ اللَّه لِمنْ َخرَجَ فی سَبيلِه، ال ُيخْرُجهُ إالَّ جِهَادٌ فی سَبيلی، وإيمانٌ بی وََتصْدِيقٌ برُسُلی فَهُوَ 

لَ مِنْ أجْر، أْو غَنِيمَة، وَالَّذی ضَامِنٌ أنْ أدْخِلَُه الجَنَّة، أوْ أرِْجعَُه إلى مَنْزِلِِه الذی خَرََج مِنُْه بما نَا

وْن نَفْسُ مُحَمٍَّد بيَِدهِ ما ِمنْ کَْلمٍ يُکلَم فی سبيِل اللَّهِ إالَّ جاءَ يوْم القِيامِة کَهَيْتَتِِه يوْم ُکلِم، لَوُْنهُ لَ
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مينَ ما قعَدْتُ ِخالف دَم، ورِيحُهُ ريحُ مِْسک، والَّذی نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيدِهِ لَوْال أنْ أَشُقَّ على المُسْلِ

سرِيٍَّة تَْغزُو فی سَببيلِ اللَّه أبَدا، ولکِنْ ال أجٌِد سعَة فأَحْمِلَهمْ وال يجُدونَ سعَة، ويشُقُّ علَيْهِْم أن 

مَّ يَتَخَلفوا عنِّی، وَالذی نفْسُ مُحَمَّد بِيدِه، لَودِْدُت أن أغزوَ فی سبِيلِ اللَّه، فَأُقْتَل، ثُمَّ أغْزو، فَأُقتل، ثُ

 رواهُ ُمسلمٌ وروى البخاریُّ بْعضه. «أغزو، فَأُقتل 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6294

فرمود: خداوند چنين تضمين نموده برای کسی که در راه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

انم، بيرون او بيرون آيد و او را چيزی جز جهاد در راهم و ايمان به من و تصديق به فرستادگ

نکرده باشد. پس او ضامن است که او را به بهشت داخل کنم، يا اينکه او را همراه مزد يا 

اهلل عليه  یمحمد صلغنيمت به منزلی که از آن برآمده باز گردانم، و سوگند به ذاتی که جان 

مت در دست اوست، هيچ زخمی نيست که در راه خدا بوجود آمده، مگر اينکه در روز قيا وسلم

به همان شکلی که در روز زخم خوردن بوده، می آيد که رنگش رنگ خون و بويش بوی مشک 

 است.

در دست اوست، اگر بر مسلمين  اهلل عليه وسلم یمحمد صلو سوگند به ذاتی که جان 

گران نيايد، هرگز از پشت يک سريهء که در راه خدا جل جالله جهاد می کند، نمی نشستم، ولی 

بينم که آنها را با خود ببرم و آنها هم اين توانائی را ندارند. و بر آنها گران می آيد توانائيی نمی 

در دست اوست،  اهلل عليه وسلم یصلکه از من تخلف کنند، و سوگند به ذاتی که جان محمد 

همانا دوست می دارم که در راه خدا جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز 

 و کشته شوم. جهاد کنم
 

ما مِْن َمکلوم يُْکلَُم فی سبيل » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ  قَالَ: قال وَعنْهُ -6295 

 . متفقٌ عليه. «اللَّه إالَّ جاءَ َيوْمَ القِيامة، وکَلُْمهُ يَدِْمی: اللْونُ لونُ دمٍ والريحُ رِيحُ مِْسکٍ 
 

 روايت است که: عنهاهلل  یرضاز ابو هريره  -6295

فرمود: هيچ شخص زخمی ای نيست که در راه خدا  اهلل عليه وسلم یرسول اکرم صل

رخمی می گردد، جز اينکه در روز قيامت می آيد، در حاليکه از زخمش خون جاريست، رنگ، 

 رنگ خون است و بوی، بوی مشک.
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منْ قاتل فی » عَلَيْهِ وسَلَّم، َقال:  اهللُ  صَلّى النبی عن عَنْه، اللَّه رضی مُعاذٍ وعَنْ -6291 

سَبيلِ اللَّهِ مِنْ رَجل مُسلِمٍ فُواقَ نَاقةٍ وجبتْ له الجَنَّة، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً فی سبيلِ اللَّه أوْ نکِب 

واهُ أبو داود، . ر «نَکبَةً، فَإنَّهَا تجیءُ يَوْمَ القِيامة کأغزَرِ ما کَانَت: َلوْنُهَا الزَّعْفَران، ورِيحُها کالمِسکِ

 والترمذیُّ وقال: حديثٌ حسَنٌ صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاذ  -6291

فرمود: هر مرد مسلمانی که باالی شتر در راه خدای تعالی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

جهاد کند، )کنايه از کم بودن جهاد است( بهشت بر او واجب می شود. و کسيکه در راه خدا 

شده و يا حادثهء بدی برای او روی دهد، وی در روز قيامت می آيد، در حاليکه بيشتر از  زخمی

 حالت اوليست. رنگ آن زعفران و بوی آن مانند مشک است.
 

مَرَّ رَُجٌل مِنْ أصْحَاب رسُولِ اللَّهِ صَلّى اهلُل : قال عَنْه، اللَّه رضِی ُهريرة، أبی وعنْ -6297

ب فيِه عُيَيْنَةٌ مِن ماءٍ عَذْبة، فأَعجبته، فَقَال: لَو اعتزَلتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فی هذا عَلَيْهِ وسَلَّم، بشِعْ 

الشِّعْب،ولَنْ أفعلِ حَتى أسْتأْذنَ رسُوَل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم، فذکر ذلکَ لرسُوِل اللَّهِ صَّلى اهلُل 

قامَ أحِدکُْم فی سبيلِ اللَّهِ أفضَُل ِمنْ صالِتهِ فی بيتِهِ سبْعِينَ ال تفعل، فإنَّ مُ»  عَلَيْهِ وسَلَّم، فَقَال:

عاما، أال تُحبُّوَن أْن يَغِْفر اللَّه لَُکمْ ويُدْخِلَکمُ الجنَّة؟ اغزُوا فی سبيِل اللَّه، منْ قَاَتلَ فی سَبيِل اللَّهِ 

 حديثٌ حَسَن.. رواهُ الترمذیُّ وَقال:  «فُوَاقَ نَاقَة وَجَبتْ له الَجنَّةُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6297

از کنار درهء که در آن چشمهء شيرينی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی از اصحاب 

بود، گذشت و خوشش آمد و گفت: چه می شود که از مردم کناره گرفته و در اين دره زندگی 

اجازت طلبم. سپس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلتا از کنم. و هرگز اين کار را نخواهم کرد 

 اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلياد آوری کرد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاين موضوع را به 

فرمود: اين کار را مکن. زيرا مقام يکی از شما در راه خدا بهتر است از نماز هفتاد سال او در 

وند برای شما بيامرزد و شما را به بهشت داخل نمايد؟ در خانه اش. آيا دوست نداريد که خدا

 راه خدا جهاد کنيد و کسيکه باالی شتری در راه خدا جهاد کند، بهشت برايش الزم می گردد.
 

ال » يا رُسولَ اللَّه، ما يَعْدُِل الجِهَادَ فی َسبيلِ اللَّه؟ قَال:  :قِيل قَالَ وعَنْهْ -6298 

مثَل »  . ُثمَّ قال: «ال تستطيعون، »  وا عليه مرتين أو ثالثاً کل ذلک يقول:فأعاد «تَسْتَطيعُوَنه، 
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المجاهد فی سبيل اللَّهِ کمثَل الصَّائمِ القَائمِ القَانِتِ بآياِت اللَِّه ال يَفُْتر: مِنْ صالة، وال صيام، حتى 

 متفقٌ عليه. وهذا لفظُ مسلِم. «يَرجِعَ المجاهدُ فی سبيل اللَِّه 

ال » قال: يا رسُوَل اللَّهِ دُلَّنی عَلى عمٍل يَْعِدلُ الجهَاد؟  ايِة البخاری، أنَّ رجال قَال:رو وفی 

هل َتستَطِيعُ إذا خََرجَ الُمجاهِدُ أن تدُخلَ َمسجَِدک فتَقُومَ وال تَفتُر، وتَُصوَم وال » ُثمَّ قال:  «أجدهُ 

 ومَنْ يستطِيعُ ذَلک؟فَقال:  «تُفِطر؟ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضهريره از ابو  -6298

 چه چيز با جهاد در راه خدا برابری می کند؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفته شد: يا 

فرمود: توانائی آنرا نداريد. دو بار و يا سه بار تکرار نمودند و در هر بار می فرمود: توانائی 

روزه دار کوشش کننده است که به آيات  آنرا نداريد. سپس فرمود: صفت مجاهد راه خدا مانند

خدا مطيع بوده و از انجام روزه و نماز غفلت نمی کند، تا اينکه مجاهد راه خدا باز گردد. اين 

 لفظ مسلم است

مرا به کاری  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايت بخاری آمده که: مردی گفت: يا 

 راهنمائی کن که با جهاد برابر کند؟

: آن را نمی يابم. سپس فرمود: آيا می توانی که چون مجاهد برآيد به مسجدت فرمود

 ايستاده و بدان مواظبت کرده و غفلت و سستی نورزی و روزه بگيری و افطار نکنی؟

 گفت: کی اينکار را کرده می تواند؟
 

معاشِ الناس لَهُم رجُلٌ  مِنْ خَيرِ» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُول أنَّ وعنْهُ -6299

مُمسٌِک بعنَانِ فرِسهِ فی سبيل اللَّه، يطِيُر على متنِِه ُکلَّما سمِع هَيعة، أوْ َفزَعَة طَار على متنِه، 

يَبْتَغِی القتل أو المَوتَ مظَانَّه، أو رَجُلٌ فی غُنَيْمةٍ أو شَعفَةٍ مِن هذه الشُّعفِ أو بطنِ وادٍ من هذِهِ 

 «الصَّالة، وُيؤْتی الزَّکاة، ويعْبُُد ربَّهُ حتَّى يَأْتَِيه اليَقِينُ لَيَْس من النَّاسِ إالَّ فی خَيٍْر  األودِيةِ يُقيمُ

 رواهُ مسلم.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6299

فرمود: از بهترين وسائل معيشت برای مردم مرديست  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ا در راه خدا گرفته و باالی آن می پرد. هرگاه صدا و آوازهء جنگ را بشنود بر که زمام اسبش ر



 717 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

آن سوار شود و مرگ را طلب نمايد يا محلی را طلب نمايد که در آن گمان آن می رود يا مردی 

که با چند گوسفندی در قلهء از اين قله هاست يا در ميان درهء از اين دره ها که نماز را برپا 

را بدهد و تا واپسين دم مرگ پروردگارش را بپرستد و در برابر مردم جز خير  داشته، زکات

 چيزی انجام ندهد.
 

إنَّ فی الجنَّةِ مائَةَ درجةٍ أعدَّهَا » : قال وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسولَ أنَّ وعَنْه، -6311 

 . رواهُ البخاری. «کما بيْنَ السَّمَاءِ واألَْرضِ  اللَّه للمُجَاهِدينَ فی سبيلِ اللَّه ما بيْن الدَّرجَتَينِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6311

فرمود: هر آئينه در بهشت صد درجه است که خداوند آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ين و را برای مجاهدين راه خدا آماده نموده که فاصلهء ميان دو درجه مانند فاصلهء ميان زم

 آسمان است.
 

: قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُولَ أنَّ عَنْه، اللَّه رضی الخُدْرِی، سعيدٍ أبی وعَن -6316

فََعجب لهَا أبو سَعيدٍ،  «مَنْ رضی بِاللَِّه رَبَّا، وباإلسْالِم دينا، وَبمُحَمٍَّد رَسُوال، وَجَبت َلهُ الجَنَّةُ » 

وَأُخْرى َيرْفَعُ اللَّه بِها العَبَْد مائَةَ درَجةً فی » فَأَعادَهَا عَلَيْه، ُثمَّ قال:  یَّ يا َرسولَ اللَّهِأعِدْها عَلَفَقَال 

الجِهادُ »  قال:وما هِی يا رسول اللَّه؟ قال:  «الجَنَّة، ما بيْن کُلِّ دَرَجَتَين کَما بَين السَّماءِ واألرْضِ 

 . رواُه ُمسلم. «يلِ اللَّهِ فی سبِيل اللَّه، الجِهادُ فی سَب
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6316

فرمود: آنکه به ربوبيت خدا و ديانت اسالم و رسالت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 راضی شود، بهشت بر او واجب می شود. اهلل عليه وسلم یمحمد صل

آنرا برايم  اهلل عليه وسلم یاهلل صل رسولابو سعيد از آن به شگفت شده و گفت: يا 

آن را برای او اعاده نموده و فرمود: و ديگر اينکه خداوند  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلبازگو! و 

بوسيلهء آن بنده را صد مرتبه در بهشت، باال می برد که فاصلهء ميان هر دو مرتبه به اندازهء 

 فاصلهء زمين و آسمان است.

 ؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل گفت: و آن چيست، يا

 فرمود: جهاد در راه خدا، جهاد در راه خدا!
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سَمِعْتُ أبی، رضی اللَّه عنْه، وَُهوَ  :قَال األشَْعِری، مُوسى أبی بن بَکْرِ أبی وعَنْ -6312

لجَنَّةِ تَْحتَ ِظالِل السُُّيوفِ إنَّ أْبواَب ا»  بحَْضَرةِ الَعدُو، يقول: قالَ رسُوُل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:

فَقامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْتَةِ فَقَال: يَا أبَا مُوسَى أَأَْنت سمِْعتَ رسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول  «

ألْقاه، ثمَّ ف سَيفِهِ ثُمَّ َکسَر جفْن « أقرأ علَيْکُُم السَّالمَ »  هذا؟ قال: َنعم، َفرجَع إلى أصحَابِه، فَقَال:

 . رواهُ مسلم. «مَشَى بِسيْفِهِ إلى العدُوِّ فضَرب بِهِ حتَّى قُتل 
 

 از ابوبکر بن ابی موسی اشعری روايت شده که گفت: -6312

اهلل  یرسول اهلل صلاز پدرم در حاليکه در برابر دشمن قرار داشت، شنيدم که می گفت: 

های شمشيرها است. مردی ژوليده  فرمود: دروازه های بهشت در زير سايه عليه وسلم

 شنيدی؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبرخاست و گفت: ای ابو موسی آيا خودت آن را از 

گفت: بلی. و او نزد رفقايش رفته و گفت: بر شما سالم می خوانم، و غالف شمشيرش را 

 شد. شکسته و انداخت و بعد با شمشيرش طرف دشمن رفته و با آن شمشير زد تا کشته
 

 صَلّى اللَّهِ رسُولُ قَال: قال عنهُ اللَّه رضی جُبَيْر، بْنِ الرَّحمنِ عبدِ عَبْسٍ أبی وعن -6313

 . رواهُ البخاری. «ما اغَْبرَّْت قدَما عَبْدٍ فی سبيِل اللَّه فتَمسَّه النَّارُ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ
 

 روايت شده که: نهاهلل ع یرضاز ابو عبس عبد الرحمن بن جبير  -6313

فرمود: غبار آلود نشده قدمهای بنده ای در راه خدا که آن را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 آتش مساس کند.
 

ال » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ قَال: قَال عنه، اللَّه رضی هُرَْيرَة، أبی وَعَنْ -6314 

شْيةِ اللَّهِ حتَّى يُعودَ اللَّبَن فی الضَّرع، وَاَل يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فی يلجُ النًَِّارَ رَجٌُل بَکَى ِمنْ خَ

 ، رواه الترمذیُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. «سبيل اللَّهِ ودخَان جهَنَّم 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6314

به جهنم مردی که از ترس خدا  فرمود: داخل نمی گردد اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بگريد، تا اينکه شير دوباره به پستان بازگردد و جمع نشود بر بنده غبار در راه خدا و دود جهنم.
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 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَُسولَ سمِعْتُ: قَال عَنْهُمَا، اللَّه رضی عبَّاس، ابن وعن -6315

. «النَّار: عيْنٌ بَکت مِْن خَشْيِة اللَّه، وعيْنٌ باَتت تْحرُسُ فی سبِيلِ اللَّهِعيْنَانِ ال تَمسُُّهمَا »: يقُولُ

 رواه الترمذیُّ وقال: حديثٌ حسن.
 

 :گفت اهلل عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -6315

شنيدم که می فرمود: دو چشم است که آن را دوزخ  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

شمی که از ترس خدا بگريد و چشمی که در راه خدا پاسداری و نگهبانی لمس نمی کند: چ

 نمايد.
 

من » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رُسولَ أنَّ عَنْه، اللَّه رضِی خَالد، بنِ زَيدِ وعن -6311 

 . متفقٌ عليه. «بخَيْر فَقَْد غزَا  جهَّزَ غَازِياً فی سبيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، ومنْ خَلَفَ َغازياً فی أَهِْلهِ
 

 ورايت است که: اهلل عنه یرضاز زيد بن خالد  -6311

فرمود: کسيکه رزمنده ای را در راه خدا مجهز کند، همانا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

جهاد کرده است و کسيکه خانوادهء رزمنده ای را بنحوی نيکو سرپرستی نمايد، همانا جهاد 

 .کرده است
 

أْفضَُل » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ  قالَ: قَال عنْهُ  اللَّه رضی أُمامة، أبی وَعَنْ -6317

 «الصَّدَقات ِظلُّ فُْسطَاطٍ فی سبيل اللَّه ومَنِيحةُ خادمٍ فی سبيل اهلل أو طَروقهُ فحلٍ فی سبيل اللَّه

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحيح.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضز ابو امامه ا -6317

فرمود: بهترين صدقات سايهء مويی است در راه خدا يا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دادن خادمی است در راه خدا و يا دادن شتريست که آمادهء جفت گيری شده در راه خدا.
 

يا رسول اللَِّه إنِّی أُريد الَغزْو : قال أسْلَمَ  مِن فَتىً أنَّ عنْه، اللَّه رضی أنس، وعنْ -6318 

فأتاه فَقَال: إنًَِّ رسوَل  «ائتِ فُالنا، فَإنَّه قَد کانَ َتجهََّز فَمَِرضَ »  ولَيْس معِى ما أتَجهَّزُ ِبه، قال:

نَةُ، أْعطِيهِ، اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم يُقِْرَئکَ السَّالمَ ويقول: أعطِنی الذی تَجهَّزتَ ِبه، قَال: يا فُال
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رواه  الذی کُنُْت تَجهَّْزتُ ِبه، وال َتحْبِسين مِنْهُ شَيْتا، فوَاللَِّه ال تَحْبِسی مِنْه شَيْتاً فَيُبارَکَ لَکِ فِيه.

 مسلم.
 

 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -6318

ی خواهم که من م اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاينکه جوانی از قبيلهء اسلم گفت: يا 

 جهاد کنم و همراهم چيزی نيست که خود را با آن مجهز نمايم.

فرمود: نزد فالنی برو، زيرا او خود را مجهز نموده بود و مريض شد. پس نزد او رفته و 

بر تو سالم می فرستد و می گويد: وسايلی که خود را با  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: 

 .آن مجهز کرده بودی بمن ده

وی گفت: ای فالنی وسائلی را که من خود را با آن مجهز کرده بودم، برايش ده و چيزی 

از وی باز مدار، زيرا سوگند به خدا چيزی ازو منع نمی کنی که باز برايت در آن برکت نهاده 

 شود.
 

يْهِ وسَلَّم َبعَث عَلَ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَُسولَ أنَّ عنه، اللَّهُ رضی الخُدْرِی، سَعيدٍ أبی وعن -6319

 رواهُ مسلم. «لِيَنْبَعِثْ مِنْ ُکلِّ رجُلَيْنِ أحدَهُما، واألَْجرُ بينَهُما »  إلى بَنی ِلحيان، فَقَال:

أَيُّکُمْ خََلفَ الخارج فی » ثُمَّ قال لِلقاعِد:  «لِيخُْرجْ مِنْ کُلِّ رجلين رجٌُل » : له روايةٍ وفی 

 « .هُ مِثْلُ ِنصْفِ أَجرِ الخارِجِ أَهْلِهِ ومالِهِ بخَيٍْر کان ل
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6319

گروهی را به سوی بنی لحيان فرستاده و فرمود: بايد از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 هر دو نفر يک نفر جهاد رود و مزد در ميان شان است.

د يکمرد برآيد و سپس برای کسی که می نشست، و در روايتی آمده که بايد از هر دو مر

فرمود: هر کدام شما که سرپرستی مال و خانوادهء بيرون آمده )برای جهاد( را بنحوی درست 

 بنمايد، برای او مثل نصف مزد کسيست که برآمده است.
 

م، رجٌل مقنَّعٌ أتى النبی صَلّى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّ : قال عَنْـه، اللَّه رضی ، البراءِ وعنِ -6361 

فَأسَْلم، ثُمَّ قَاتََل فَقُِتلَ،  «أسْلِم، ُثمَّ قاتِْل » بِالحدِيد، فَقال: يا رَسُول اللَِّه أُقَاتُِل أوْ أُْسلِم؟ فقَال: 

 متفقٌ عليه، وهذا لفظُ البخاری. « .عِمل َقلِيالً وَأُجِر کَثيرًا »  فقَال رسول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:
 



 711 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 از براء رضی اهلل عنه روايت شده که: -6361

 یرسول اهلل صلآمده و گفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی سراپا در آهن خدمت 

 بجنگم يا مسلمان شوم؟ اهلل عليه وسلم

 فرمود: اسالم بياور، سپس بجنگ. پس اسالم آورده و جنگيد تا اينکه کشته شد.

 فرمود: کم عمل نمود و مزد زيادی گرفت. سلماهلل عليه و یرسول اهلل صلسپس 
 

ما أَحدٌ يدْخُلُ » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی أنَّ عنْه، اللَّه رضی أنَس، وعَنْ -6366

الجنَّة يُِحبُّ أنْ يرْجِعَ إلى الدُّنْيَا ولَه ما على األْرضِ منْ َشیءٍ إالَّ الشَّهيد، يتمَنَّى أْن يَرِْجع إلى 

 . «الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عشْرَ َمرَّات، لِما يرى مِنَ الکرامِة 

 . مُتفقٌ عليه. «لِمَا يَرى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ »  :رواية وفی 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6366

فرمود: هيچکدام از آنانی که به بهشت درآيد، دوست ندارد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ه دنيا بازگردد هر چند همهء آنچه بر زمين است از او باشد، جز شهيد، زيرا بواسطهء که ب

 کرامتی که می بيند، آرزو می کند که بدنيا بازگشته و ده بار کشته شود.

 و در روايتی آمده که بواسطهء آنچه در مورد فضيلت شهادت می بيند.
 

ضی اللَّه عنْهما، أنَّ رسُول اللَّه صَلّى اهللُ ر العاص، بنِ  عَمرو بنِ  اللَّهِ  عبدِ وعَنْ -6362 

 رواه مسلم.« يغْفُِر اللَّه للشَّهيِد ُکلَّ شَيٍْئ إالَّ الدَّيْنَ » عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: 

 . «القَتْلُ فی سَبِيلِ اللَّهِ يُکفُِّر ُکلَّ شَیءٍ إالَّ الدَّيْن » وفی روايةٍ له: 
 

 اص رضی اهلل عنهما روايت شده که:از عبد اهلل بن عمرو بن ع -6362

فرمود: خداوند همهء گناهان شهيد را می آمرزد، جز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 قرض.

 و در روايتی آمده که: کشته شدن در راه خدا هر چيز را بجز قرض محو می کند.
 

هللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قَامَ فيهْم ا صَّلى اللَّهِ َرسُول أنَّ عَنْه، اللَّه رضی قتَادَة، أبی وعَنْ -6363 

يا رَسُول اللَّهِ  فَذَکََر أنَّ الجِهادَ فی سبِيلِ اللَّه، وَاإليمانَ بِاللَّه، أَفْضَُل األَعْمَال، فَقَامَ رجُل، فَقَال:
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» ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّ  أَرأَيْتَ إنْ قُتِْلتُ فی سبيلِ اللَّهِ أتُکَفَّرُ عنِّی خَطايای ؟

ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّه َصلّى اهللُ  «نعمْ إنْ قُتِلت فی سبيِل اللَّهِ وَأَنْتَ صابِر، مُحْتِسبٌ مُقبلٌ غيْرُ مُدِْبرٍ 

فَقَالَ رسُولُ  ؟أَرأَيْتَ إنْ قُتِْلتُ فی سبيل اللَّهِ َأتُکَفَُّر عنِّی خَطَايَایَ قال:  «کَيْفَ قُْلت؟ »عَلَيْهِ وسَلَّم: 

َنعْم وأَْنتَ صاِبرٌ ُمحْتَسِب،مُقْبلٌ غَْيرُ مُْدبر، إالَّ الدَّيْن، فَإنَّ جِْبرِيَل عليه » اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: 

 . رواهُ مسلم. «السالمُ قال لی ذلکَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6363

در ميان ايشان خطبه خوانده و ياد آوری کرد که جهاد در  سلماهلل عليه و یصلرسول خدا 

رسول اهلل راه خدا و ايمان به خدا بهترين اعمال است. بعد مردی ايستاده و گفت: خبرم ده يا 

 که هرگاه در راه خدا کشته شوم آيا گناهانم محو می شود؟ اهلل عليه وسلم یصل

ر در راه خدا کشته شوی و تو صابر باشی و فرمود: بلی اگ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اهلل  یرسول اهلل صلاخالص نمايی و رو آورنده بوده و پشت دهنده به دشمن نباشی. سپس 

 فرمود: چگونه گفتی؟ عليه وسلم

هرگاه در راه خدا کشته شوم، آيا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: خبرم ده يا 

 گناهانم محو می شود؟

به وی گفت: بلی، در حاليکه تو اخالص نموده و صبر کنی.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رو آورنده بوده و به دشمنان پشت ندهی. بجز قرض، زيرا جبريل عليه السالم اين را برايم 

 گفت.
 

»  قالَ رَجُل: أين أنَا يا رسُولَ اللَّهِ إنْ قُتِلتُ؟ قال:: قال عَنْه، اللَّه رضی جابرٍ وعَنْ -6364

 رواهُ مسلم. . فألقى َتمََراتٍ کُنَّ فی َيدِه، ُثمَّ قاَتلَ حتَّى قُِتل، «فی الجَنَّةِ 
 

 :گفت اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -6364

 اگر کشته شدم در کجا می باشم؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی گفت: يا 

د، انداخته و جنگيد تا فرمود: در بهشت، سپس چند دانه خرمايی را که در دستش بو

 کشته شد.
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انَْطلقَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم وَأَْصحَابُُه  قالَ عَنْه، اللَّه رضی أنَسٍ وعنْ -6365  

ال »  حَتَّى سَبَقُوا المْشرکِينَ إلى بَدر، وَجَاءَ المُشِرکون، فقالَ رسُوُل اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

فَدَنَا المُشرِکون، فَقال رسُول اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ  «يَقْدمنَّ أحَدٌ مِنُْکمْ إلى شیءٍ حَتَّى أکُونَ أنا دُوَنهُ 

قال: يَقولُ عُمَيْرُ بنُ الحُمَامِ األنْصَارِیُّ رضی  «قُومُوا إلى جَنٍَّة عَرْضُهَا السَّمواتُ وَاألَْرضُ »  وسَلَّم:

فقالًَِ رَُسولُ اللَّه  قال: بَخٍ بَخ، «َنعم » قال:  رسوَل اللَّه جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمواُت واألرض؟ اللَّه عَنْه: يا

قالَ ال وَاللَّهِ يا رسُول اللَّه إالَّ رَجاءَ أن  «ما يَحْمِلُکَ على َقولَِک بَخٍ بخ؟ »  صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

فَأخْرج تَمَرَاتٍ مِنْ َقرَِنه، َفجَعَل يَأْکُُل منْهُنَّ، ثُمَّ َقال « مِنْ أهْلِهَا  فَإنَّکَ » أکُونَ مِنْ أهِْلها، قال: 

ى لَتِنْ أنَا حَييُت حتى آکُل َتمَراتی هِذهِ إنَّهَا لحَيَاةٌ َطويلَة، َفرَمَى بمَا مَعَُه مَنَ التَّْمر. ثُمَّ قَاتَلَُهْم حَتَّ

 رواهُ مسلم. قُتِل.
 

 :گفت  عنه روايت است کهاهلل یاز انس رض -6365

و اصحابش رضی اهلل عنهم رفتند تا اينکه قبل از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 مشرکين به بدر رسيدند و مشرکين هم آمدند.

فرمود: هيچکدام از شما به کاری اقدام نکند تا اينکه من  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمسلمانان نزديک شدند و  از او به آن نزديکتر باشم. مشرکين به

 فرمود: برخيزيد بسوی بهشتی که پهنايی آن به پهنايی آسمان و زمين است. 

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمی گويد: يا  اهلل عنه یرضگفت: عمير بن حمام انصاری 

 بهشتی که پهنای آن به اندازهء آسمان و زمين است؟

 !فرمود: بلی

 وی گفت: به به. 

 فرمود: چه چيز سبب شد که به به بگوئی؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بجز اينکه از اهل آن باشم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: نه و سوگند به خدا يا 

فرمود: همانا تو از اهل آن می باشی. پس چند دانهء خرما را از تير دانش بيرون کرده و 

ردن آن نموده و گفت: اگر من زنده بمانم تا اين چند دانه خرما را بخورم آن شروع به خو

 زندگی طوالنی خواهد بود.

 و بعد از آن خرماهائی را که با او بود، انداخته و با آنها جنگيد تا کشته شد.
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 ُيعَلِّمونَا جاءَ ناسٌ إلى النبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم أِن اْبعث معنَا رجاالً: قال وعنه -6361 

القُرآنَ والسُّنَّةَ، فَبعثَ إلَيْهِم سبعِينَ رجال مِنَ األنْصارِ يُقَالُ لهُم: القُرَّاءُ ، فيهِم خَالی حرَام، 

يقرؤُون القُرآن، ويتَدَارسُونَهُ باللَّيْلِ يتعلَّمُون، وکانُوا بالنَّهار يجيتُونَ بالماءِ ، فَيَضعونهُ فی 

فَيبيعُونه، ويَشَْترُونَ ِبهِ الطَّعام ألهلِ الصُّفَّةِ ولِلفُقراءِ ، فبعثَهم النبی صَّلى اهللُ  المسجِد، ويحَْتطِبُون

اکَ عَلَيْهِ وسَلَّم، فعرضوا لهم فقتُلوُهم قبل أنْ يبُلُغوا المکان، فقَالُوا: اللَُّهمَّ بلِّغ عنَّا نَبيَّنَا أَنَّا َقد لَقِينَ 

تى رجُلٌ حراماً خالَ أنس مِنْ خَلْفِه، فَطعنَهُ ِبرُمحٍ حتى أنْفَذه، فَقَال فَرضِينَا عنْکَ ورضيت عَنا، وأَ

إنَّ إخْوانَکم قَد قُتِلُوا وإنهم » حرام: ُفزُْت وربِّ الکَعْبة، فقال رسوُل اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وَسلَّم: 

 متفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلم. «ا عنکَ ورضِيَت عَنَّا قالُوا: اللَّهُمَّ بلِّغ عنَّا نبينا أَنَّا قَد لَقِيناکَ فَرضِينَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6361

آمدند که با ما اشخاصی را بفرست  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلعده ای از مردم بحضور 

هفتاد نفر از انصار را که به  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلکه برای ما کتاب و سنت بياموزند. 

اهلل  یرضآنان قراء گفته می شد، بطرف شان فرستاد که در زمرهء آنها مامايم )دايی ام( حرام 

بود که قرآن را خوانده و در شب آن را با هم تکرار نموده و می آموختند و در روز آب آورده  عنه

قراء و آن را در مسجد می گذاشتند و هيزم کشی نموده آن را فروخته و با آن برای اهل صفه و ف

 طعام می خريدند.

آنها را فرستاد و آنها )مشرکين( در مسير شان قرار گرفته و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

هم ( بار خدايا به اهلل عن یرضپيش از آنکه به آن جای برسند، آنها را کشتند و گفتند: )اصحاب 

پس از تو راضی شديم و تو از ما برسان که ما به لقايت شتافتيم.  اهلل عليه وسلم یصل ما پيامبر

 هم از ما راضی گرديدی!

از پشت سرش آمده و او را به  اهلل عنه یرضدايی انس  اهلل عنه یرضمردی بطرف حرام 

 نيزه زد تا اينکه ويرا به شهادت رساند. حرام: گفت: سوگند به پروردگار رستگار شدم.

ه شدند و آنها گفتند: بار فرمود که: برادران شما کشت اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

برسان که ما بديدارت شتافتيم. پس از تو  اهلل عليه وسلم یصلما پيامبر خدايا خبر ما را به 

 راضی شديم و تو از ما راضی گشتی.
 

غَاب عَمِّی أنسُ بنُ النْضر رضی اللَّه عنْهُ عنِ قِتَالِ بدر، فقال: يا رسول  وعنهُ قال:-6367

لِ قِتالٍ قاتَلَت المُشِرکين، لتِنِ اللَّه أشَْهدنی قِتالَ الُمشرِکِينَ لَيرينَّ اللَّه ما أَصنع. اللَّه غِبُت عن أوَّ
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يعْنی  فلمَّا کاَن يوُم أحُدٍ انکشفَ المُسِلمُون، فقال: اللَّهُمَّ إنِّی أَعتَذِرُ إلَيک ِممًَِّا صنع هَُؤالءِ 

ُثمَّ تقدَّم فاستَقبلهُ سعدُ بنُ مُعاٍذ فقال: يا  يعنی الُمشرکينَ  ؤأَبْرُأ إليَک مِمَّا صنع هَؤُالِء  أصْحابُه 

سعدُ بنَ مُعاذٍ الجنَّةُ وربِّ النَّْضر، إنِّی أجِدُ ِريَحهَا مِن دونِ أُحد، قال سعد: فما استَطعتُ يا رسول 

عنةَ برُمٍْح أوْ رميًة ِبسهم، اللَّهِ مَا صنَع، قال أنس: فَوجدْنَا بِِه ِبضعاً وثَمانِينَ ضربةً بالسَّيف، أْو طَ 

 أوْ نَظُنُّ  ووجدناهُ قد قُتِلَ ومثَّلَ ِبهِ المُشرِکون، فَما عرفَُه أحدٌ إال أُختُهُ بِبنانِه. قال أنس: کُنَّا نَرى 

عليْهِ فَمِنْهُمْ  اللَّه عَاهَدوا ما صدقُوا رِجَالٌ المُؤْمِنينَ  مِنَ } أَنَّ هذِهِ اآليةَ نَزََلتْ فِيِه وفی أَشبَاهِه: 

 .المُجاهدة باب فی سبَقَ وقد عليه، متفقٌ[ .  23: األحزاب]  آخرهَا إلى  منْ قَضَى نَحْبَهُ {
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6367

اهلل  یرسول اهلل صلاز جنگ بدر غيبت کرد و گفت: يا  اهلل عنه یرضعمويم انس بن نضر 

با مشرکين نمودی، غيبت کردم. اگر خداوند مرا به جنگ از اولين جنگی که  عليه وسلم

 مشرکين حاضر کرد، خواهد ديد که چه می کنم.

چون روز احد بود و مسلمين عقب نشينی کردند و گفت: بار خدايا می بسويت عذر می 

جويم از آنچه اينان کردند )يعنی دوستانش( و پاکی می جويم از آنچه اينان کردند )يعنی 

پيش رويش آمد و گفت: ای سعد بن  اهلل عنه یرضس پيش رفت. سعد بن معاذ مشرکين( سپ

معاذ بشتاب به سوی بهشت و سوگند به پروردگار نضر که من بوی آن را از طرف احد در می 

نتوانستم که کار او را انجام  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صليا گفت:  اهلل عنه یرضيابم. سعد 

 دهم. 

گفت: در وجودش هشتاد و چند ضربهء شمشير و نيزه و تير را يافتيم  اهلل عنه یرضانس 

و او را کشته ديديم، در حاليکه مشرکين او را مثله کرده بودند و هيچکس او را نشناخت تا 

 اينکه خواهرش او را به گوشه های انگشتانش شناخت.

که اين آيه در  گفت: نظر ما برين بود و ميديديم يا گمان می کرديم اهلل عنه یرضانس 

وی و امثالش نازل شد: برخی از مؤمنان کسانی هستند که به عهد و پيمانی که با خدا بستند 

 .23وفا کردند، پس برخی از آنان بر آن عهد ايستادگی کردند ) تا شهيد شدند(. احزاب: 
 

رأَْيُت » هِ وسَلَّم: عَلَيْ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُولُ  قال: قال عَنهُ  اللَّه رضی سُمرةَ وعنْ -6368 

اللَّيْلَةَ رُجلين أتَيانی، َفصعِدا بی الشَّجرة، فَأْدخاَلنی دَارًا ِهی أحْسُن وَأَفَضل، َلمْ َأر َقطُّ أَْحسنَ 
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رواه البخاری وهو بعضٌ من حديثٍ طويلٍ فيه أنواع  «منها، قاال: أَمَّا هذِهِ الدَّار فَدارُ الشهداءِ 

 مِ الکذبِ إنْ شاءَ اللَّه تعالى .العلم سيأتی فی باب تحري
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سمره  -6368

فرمود: ديشب در خواب ديدم که دو مرد نزدم آمده و مرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

به درخت باال نموده، و به خانه ای داخل کردند که بسيار نيکو و زيبا بود و هرگز زيبا تر از آن را 

 ودم. آن دو مرد گفتند: اين خانهء شهدا است.نديده ب
 

 أَتتِ  سُرَاقة، بنِ  حارثةَ أُمُّ وهی الَبرَاءِ بنْتَ الرَّبيعِ  أُم أنَّ عنْهُ اللَّه رضی أنسٍ وعنْ -6369 

َم بدْر، فَإْن وَکاَن قُتِل يوْ يا رَسُوَل اللَِّه أال تُحدِّثُنی عَْن حارَِثة، :فَقَالَت وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النبی

يا أُم حارِثَةَ إنَّهَا » کانَ فی الجَنَّةِ صََبرت، وَإن کانَ غَيْر ذلکَ اْجتَهَدْتُ عليْهِ فی البُکَاءِ ، فقال: 

 . رواه البخاری. «جِنانٌ فی الجَنَّة، وَإنَّ ابَْنکَ أَصاب الفرْدوْسَ اأَلعْلى 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6369

آمده و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبنت براء که ام حارثه بن سراقه است، خدمت  ام ربيع

آيا در بارهء حارثه با من صحبت نمی کنی؟ او در روز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا 

بدر کشته شده بود. پس اگر در بهشت باشد، صبر می کنم و اگر غير  از اين باشد، در گريستن 

 واهم کرد.بر وی کوشش خ

فرمود: ای ام حارثه! در بهشت، بهشتهائی است و پسرت  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 به فردوس اعلی رسيد.
 

جِیءَ بابی إلى النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه  :قال عنُْهما اللَّه رضی اللَّهِ عبدِ بن جابر وعَنْ -6321 

هَبُْت َأکِْشفُ عْن وجهِهِ فَنَهانی َقوْمٌ فقال النبی َصّلى اهللُ وسَلَّم قْد مُثِّل ِبِه فَؤُضعَ بَيْنَ يَدْيه، َفذَ

 . متفقٌ عليه. «ما زَالَتِ المالئَِکةُ ُتظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِها »  عَلَيْهِ وسَلَّم:
 

 :گفت اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -6321

شده بود و در پيش  آورده شد در حاليکه مثله اهلل عليه وسلم یپيامبر صلپدرم خدمت 

گذاشته شد و رفتم که رويش را بگشايم. گروهی مرا منع  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلروی 



 717 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرمود: فرشتگان بطور هميشه با بالهای خود بر وی سايه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلکردند و 

 می افگند.
 

» هِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: اللَّ رَسُول أنَّ عنهُ  اللَّه رضی حُنَيْفٍ بن سهل وعَنْ -6326 

 . رواه مسلم. «مَنْ سأَلَ اللَّه تعالى الشَّهَادةَ ِبصِدْقٍ بلَّغهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ ماَت على فِراشِهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن حنيف  -6326

ند تعالی شهادت طلبد، فرمود: آنکه صادقانه از خداو اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خداوند او را بمراتب شهداء می رساند هر چند بر بالينش بميرد.
 

مْن طَلب » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولُ قال: قال عنْهُ  اللَّه رضی أنسٍ وعنْ -6322

 . رواه مسلم. «الشَّهَادةَ صادِقاً أُعطيها ولو لم تُصِْبهُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6322

فرمود: آنکه صادقانه شهادت را طلبد، ثوابش بوی داده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شود، هر چند به آن نرسد.
 

ما » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ  قالَ: قال عنهُ  اللَّهُ  رضی هُرْيرةَ  أبی وعَنْ -6323 

رواه الترمذی وقال: حديٌث  «القتْلِ إالَّ کما يجِدُ أحدُُکمْ مِنْ مسِّ القَرْصَةِ  يَجِدُ الشَّهِيدُ مِن مَسِّ

 حسنٌ صحيح.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6323

فرمود: شهيد درد مرگ را جز به اندازهء که يکی از شما  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ی نمايد.ديگری را با ناخن بگيرد )بگزد( حس نم
 

 وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُول أنَّ عنْهُما اللَّه رضی أوْفَى أبی بن اللَّهِ عبْدِ وعنْ -6324 

أَيُّهَا » : فقال النَّاس فی قام ُثمَّ الشَّمس، مَالتِ حتى انَتظر العدُوَّ فِيهَا لَقِی التی أيَّامِهِ بعضَ فی

اءَ العدُو، وَسلُوا اللَّه العافِية، فإذا لقِيتُمُوُهم فَاصِبُروا، واعلَمُوا أنَّ الجَنََّة َتحْتَ النَّاسُ، ال تَتَمنَّوْا لِقَ

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الکتاب ومُجرِیَ السَّحاب،وهَاِزمَ األَحْزَابِ اْهزِمُهم واْنصُرنَا » ثم قال:  «ظِاللِ السُّيوفِ 

 متفقٌ عليه. «علَيهِم 
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 هما روايت شده که:اهلل عن یرضبن ابی اوفی از عبد اهلل  -6324

در بعضی روزهائيکه در آن با دشمن روبرو شد، انتظار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کشيد تا اينکه آفتاب زوال نمود. سپس در ميان مردم ايستاده و فرمود: ای مردم روبرو شدن 

ب نمائيد. ولی هنگاميکه با دشمن با دشمن را آرزو نکنيد و از خداوند عافيت و سالمتی را طل

روبرو شديد، صبر کنيد و بدانيد که بهشت در زير سايه های شمشير ها است. بعد فرمود: بار 

خدايا فرو فرستندهء کتاب و جريان دهندهء ابر و شکست دهندهء گروهها، آنان را شکست داده 

 و ما را بر آنان نصرت و ياری ده.
 

» ضی اللَّه عنْهُ قال: قال رسُوُل اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: ر سعد بنِ سهْلِ وعن -6325 

 رواه .  «ثِنَتانِ ال تَُردَّان، أوْ قَلَّمَا تُردَّان: الدُّعَاءُ عِنْد النِّدَاءِ وعِند البأْسِ حِينَ يُلْحِمُ َبْعضُهُم بَعضاً 

 .صحيح بإسناد داود أبو
 

 روايت است که: هاهلل عن یرضاز سهل بن سعد  -6325

فرمود: دو چيز رد نمی شوند، يا فرمود: کم رد می شوند:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دعا در وقت اذان، و در وقت جنگ هنگاميکه با هم درآويز می شوند.
 

ا قال: کانَ رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم إذا غَزَ: قال عنْهُ اللَّه رضی أنسٍ وعَنْ -6321 

رواهُ أبو داود، والترمذیُّ  «اللَّهُمَّ أنت عضُدِی ونَصِيری، ِبک أَجُول، وِبک أصول، وبَِک أُقاتِل » 

 وقال: حديثٌ حسن.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6321

جهاد می کرد، می فرمود: بار خدايا تو مددگار و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

 نی، بکمک تو حرکت نموده و بر دشمن حمله می کنم و می جنگم.ياری دهندهء م
 

 قوماً خَاف إذا کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى النبی أنَّ  عْنه، اللَّه رضی ، ُموسى أبی وعَن -6327

 صحيح.رواه أبو داود بإسناد  «اللَّهُمَّ إنَّا نَجعَُلکَ فی نُُحورِِهم، وَنعُوذُ بَِک مِنْ شُرورِِهم  :قال
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6327
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از قوم و گروهی می ترسيد، می فرمود: بار خدايا ما ترا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

بر آنها حواله می کنيم )يعنی آنها را بوسيلهء تو دفع می کنيم( و از شرور و بدی های شان بتو 

 پناه می جوئيم.
 

» مَر، رضی اللَّه عنهما، أَنَّ رسُوَل اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: عُ ابنِ وعنْ -6328 

 متفقٌ عليه. «الخَيْلُ مَعْقُوٌد فی نَوَاصَِيها الخَيرُ إلى يوْمِ القِيامَةٍِِ 
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6328

اسب ها تا روز قيامت گره خورده  فرمود: خير بر پيشانی اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 است.
 

الخَيُْل » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی أنَّ عتْه، اللَّه رضی البَارِقِی، عُرْوَةَ وعنْ -6329 

 . متفقٌ عليه. «مَعقُودٌ فی نَواصِيهَا الخَيرُ إلى يوْمِ القِيامَة: األَجر، والمغنَُم 
 

 روايت شده که:  عنهاهلل یرضاز عروه بارقی  -6329

فرمود: تا روز قيامت در پيشانی اسب ها خير وجود دارد، يعنی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مزد و غنيمت.
 

من » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ قال: قال عَنْه، اللَّه رضی هُرْيَرة، أبی وعَنْ -6331

مانًا بِاللَّه، وَتصدِيقاً بِوعْدِه، فإنَّ شَِبعُه ورَيُْه وروَْثه، وبولَُه فی احتَبَس فَرساً فی سبيلِ اللَّه، إي

 رواه البخاری. «مِيزَانِهِ يومَ القِيامَةِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6331

فرمود: آنکه اسبی را در راه خدا نگهدارد و ايمان وی به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

باور داشتن او بوعده اش سبب اين کار شده باشد، همانا سير شدن و سيراب گشتن و  خدا و

 پس افگنده و بول او در ميزانش در روز قيامت حساب می شود.
 

جاءَ رجُُل إلى النبی صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم  قال عَنْه، اللَّه رضی مْسعُود، أبی وعنْ -6336 

لکَ بِهَا يَومَ »  ذِهِ فی سبيل اللَّه، فقال رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:بِنَاقَةٍ مَخُْطومةٍ فقال: ه

 رواُه مسلم. «القِيامةِ سبعُمِائَةِ ناقٍَة کُلُّها مخطُومةٌ 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود  -6336

رده و گفت: اين در راه آو اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی شتر مهار داری را بخدمت 

 خدا صدقه است.

فرمود: برايت در روز قيامت هفتصد شتر که همه اش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 مهار دار است، بعوض آن داده می شود.
 

 أبو: ويقال عامِرٍ، أبو: ويقال أَسد، أبو: ويُقال سُعاد، أبو: ويُقال  حمّادٍ أبی وعن -6332

عُقْبةُ بنِ عامِرٍ الجُهَنی، رضی اللَّه عَنْه، قال: سِمعْتُ  األْسود، ويقال: أبو عَبْسٍ  أبو: ويقال عَمْرو،

وَأَعِدُّوا لهُم ما استَطَعْتُم من ُقوَّة، أال إنَّ »رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم َوهُوَ عَلى المِنْبر، يقول: 

 رواه مسلم. «ْمی، أال إنَّ الُقوَّةَ الرَّمْیُ القُوَّةَ الرَّمْی، أال إنَّ القُوَّةَ الرَّ
 

از ابو حمّاد يا ابو سعاده يا ابو اسد يا ابو عامر يا ابو عمرو يا ابو االسود يا ابو  -6332

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلروايت شده که: از  اهلل عنه یرضعبس عقبه بن عامر جهنی 

: آگاه باشيد که قوت تيراندازی است، آگاه باشيد که شنيدم در حاليکه بر منبر بود، می فرمود

 قوت تير اندازی است، آگاه باشيد که قوت تير اندازی است.
 

ستُفْتَحُ علَيکُم » : يقول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ  رَُسول سمِعْتُ : قال وعَنْهُ -6333 

 رواه مسلم. «يلُْهو بِأَسْهُِمهِ  أَرضُون، ويکفِيکُم اللَّه، فاَل يْعجِزْ أََحدُُکمْ أنْ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عقبه  -6333

شنيدم که می فرمود: بزودی سرزمينهای برای شما  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 گشوده شده و خداوند شما را از تکليف جنگ کفايت می کند.

 نيد، امتناع ورزيد.پس همگی شما از اينکه با تيرهايتان بيهوده کاری ک
 

مْن عُلِّمَ الرَّمَْی ُثمَّ ترکَه، » : وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ قَال: قال أَنَّهُ وعْنهُ -6334 

 رواه مسلم. «فَلَيس مِنَّا، أوْ فقَد عَصى 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عقبه  -6334
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نکه تيراندازی برايش آموزش داده شد و او آن را فرمود: آ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ترک کرد، پس از ما نيست. يا فرمود: به تحقيق عصيان و نافرمانی کرده است.

ش: مسألهء آموزش و فراگیری علم تیر اندازی و سپس فراموش کردن آن مستوجب عصیان در برابر ابو 
 جهاد را اصال ترک نماید؟است، پس چطور است حال کسیکه  اهلل علیه وسلم یصلالقاسم 

 

إنَّ »  :يقول وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُول سمِعْتُ: قال عنْه، اللَّه رضی وعنهُ -6335 

اللَّه يُدِخلُ بِالسهِم َثالثةَ نََفرٍ الجنَّة: صانِعهُ يحتسِبُ فی صنْعتِِه الخير، والرَّامی ِبه، ومُنْبِلَهُ، وَاْرمُوا 

أْن ترُموا أََحبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ تَْرکَبُوا. ومَنْ تَرََک الرَّمَی بعْد ما عُلِّمُه رغبًَة عنه. فَإنَّهَا نِعمٌة وارْکبُوا، و

 رواهُ أبو داود. «کَفَرََها »  أوْ قال: «تَرکَهَا 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عقبه  -6335

: همانا خداوند با يک تير سه کس شنيدم که می فرمود اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

را به بهشت داخل می کند: سازنده اش را که به نيت نزديکی به حق تعالی و رسيدن بخير آن 

را می سازد. و کسيکه بدان تير می اندازد. و آنکه تير را آماده نموده و برای شليک بديگری می 

م محبوبتر است از اينکه سوارکاری دهد. پس تير اندازيد و سوارکاری کنيد و تير اندازی در نزد

کنی و آنکه تير اندازی را بعد از آموختن از روی عدم احساس نياز بدان )به واسطهء عذر( ترک 

 کند، او در حقيقت نعمتی را ترک کرده است يا فرمود: کفران نموده است.
 

اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، على مَرَّ النبی صَّلى  :قال عنْه، اللَّه رضی األکوع، بن سَلَمةَ  وعَنْ -6331

 رواه البخاری. «ارْمُوا بَنِی إِسْماعيل فَإنَّ أبَاکم کان رَامِياً »  نَفَرٍ ينتَِضلُون، فقال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سلمه بن اکوع  -6331

از کنار چند نفری گذشت که تير اندازی می کردند و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 د: ای فرزندان اسماعيل تيراندازيد، زيرا پدر شما تير انداز بود.فرمو
 

 َعلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُول سِمعتُ : قال َعنْهُ اللَّه رضی عبسَة، بنِ عمْرو وعَنْ -6337 

، والترمذی داود أبو رواهُ « . منْ رََمى بِسهمٍ فی سبيلِ اللَّه فَهُو لَهُ عِدْلُ ُمحرَّرةٍ »  :يقولُ وسَلَّم،

 وقاال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عمرو بن عبسه  -6337
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شنيدم که می فرمود: آنکه تيری را در راه خدا بزند مثل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 آن است که برده ای را آزاد کرده است.
 

نْه، قال: قال َرسُولُ اللَّه صَلّى اهلُل عَ اللَّه رضی فاِتک، بن ُخريم يحيى أبی وعَن -6338 

رواه الترمذی وقال: حديثٌ  «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فی سبيلِ اللَّهِ کُتِبَ لَهُ سبْعُمِاِئة ضِعفٍ » عَلَيْهِ وسَلَّم: 

 حَسَن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو يحيی خريم بن فاتک  -6338

ود: آنکه در راه خدا چيزی را نفقه و خرج کند، برای او فرم اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 هفتصد برابر آن نوشته می شود.
 

ما » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُولُ قال: قال عَنْه، اللَّه رضی سَعيد، أبی وعنْ -6339

متفقٌ  «َههُ عَِن النَّارِ سبْعِين خَرِيفًا مِنْ عبدٍ يصوُم يوْمًا فی سبِيلِ اللَّهِ إالَّ باعد اللَّه بِذلَک اليوم وَجْ

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد  -6339

فرمود: هيچ بنده ای نيست که روزی را در راه خدا روزه  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 گيرد، مگر اينکه خداوند به آن روز او هفتاد سال از جهنم دور می کند.
 

مَْن صاَم » بی أُمامة، رضی اللَّه عنْهُ، عَنِ النبی صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم، قال: أ وعنْ -6341 

رواهُ الترمذی وقال:  «يَوْماً فی سبيل اللَِّه جََعَل اللَّه بينَهُ وَبيْنَ النَّارِ خَنَْدقاً کَمَا بيْن السَّماءِ واألْرضِ 

 حديثٌ حسٌن صحيح.
 

 روايت است که: عنه اهلل یرضاز ابو امامه  -6341

فرمود: آنکه روزی در راه خدا روزه گيرد، خداوند ميان او و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 دوزخ خندقی قرار می دهد که )فاصله آن( مانند آسمان و زمين است.
 

مَنْ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُول قال: قال عنه، اللَّه رضی هُريرة، أبی وعنْ -6346 

 رواهُ مسلم. «ماتَ ولَمْ َيغْز، وَلَمْ ُيحَدِّثْ نَْفسَه بَِغزو، ماتَ عَلى شُعْبٍَة مَنَ النِّفَاقِ 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6346

فرمود: کسيکه بميرد و جهاد نکند و در بارهء جهاد با خود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بر شاخهء از نفاق مرده است.زمزمه نکرده باشد، 
 

کنَّا مع النبی صَلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم، فی غَزَاة  :قال عنْه، اللَّه رضی جابر، وعَن -6342 

 «.إنَّ بالمدينةِ لَرِجاالً ما سِرتُْم مَسيرا، َوال قَطَعْتُْم وادياً إالَّ کانُوا معکُم، حبَسُهمُ الَمرضُ» فقال:

رواهُ البخاری من  «إالَّ شََرکُوکُمْ فی األَجرِ  . وفی رواية: «العُذْرُ  حبَسهُمُ» وفی رواية: 

 روايةِ أَنَس، ورواهُ مسلمٌ من روايِة جابرٍ واللفظ له.
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6342

در غزوهء بوديم و فرمود: در مدينه مردانی هستند که شما  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا 

يچ مسيری نرفتيد و هيچ واديی را نپيموديد، جز اينکه با شما بودند که آنها را )بيماری از به ه

 همراهی با شما( باز داشت. 

 در روايتی آمده که، عذر آنها را باز داشت.

 و در روايتی آمده که: مگر اينکه با شما در مزد و ثواب تان مشارکت کردند.
 

 عَنْه، أَنَّ أعْرَابيّاً أَتى النبی َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَال: اللَّه رضی ، مُوسى أبی وعنْ -6343

 يا رسول اللَّه، الرَُّجلُ يُقَاتِلُ لِْلمَغْتم، والرَّجُُل يُقَاِتلُ ليُذَْکر، والرَُّجلُ يُقاِتلُ ليُرى مکانُه؟

 يُقاتلُ شًَِجاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّة. :رواية وفی 

» فَقَالَ رسوُل اللِّه صَّلى اهللُ َعلَيِْه وسَلَّم: ُل غَضَبا، فَمْْن فی سبيل اللَّه؟ ويُقات: رواية وفی 

 متفقٌ عليه. «مَنْ قَاتَلَ لتکُونَ کَلِمَُة اللَّه ِهیَ العُلْيا، فَهَُو فی سبيلِ اللَّهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6343

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلآمده و گفت: يا  لماهلل عليه وس یپيامبر صلمردی خدمت 

مردی برای غنيمت می جنگد و مردی برای آوازه و شهرت و مردی برای آن می جنگد که 

 منزلش از نظر جنگی ديده شود.
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و در روايتی برای شجاعت می جنگد و برای خود خواهی و غيرت )دفاع از قوم و قبيله( 

 می جنگد.

 از روی غضب می جنگد، پس کدام در راه خدا است.و در روايتی آمده که 

فرمود: آنکه بجنگد تا کلمة اهلل )کلمهء توحيد( برتر شود،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پس آن در راه خدا است.
 

 صَّلى اللَّه رسُولُ  قال: قال عنْهُما، اللَّه رضی العاص، بنِ  عمرو بن اللَّهِ  عبد وعنْ -6344

ما ِمنْ غَازِية، أوْ سَرِيَّةٍ تَْغُزو، فَتَغْنمُ وتَسَْلم، إالَّ کاُنوا قَْد تعَجَّلُوا ثُلُثَْی أَجوِرهِم، » وسَلَّم:  عَلَيْهِ  اهللُ

 رواهُ مسلم.« ومَا مِنْ غازِيةٍ أوْ سرِيَّةٍ تُخْفِقُ وُتصاُب إالَّ تَمَّ لهم أُجوُرُهمْ 
 

 ما روايت شده که:از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنه -6344

فرمود: هيچ گروه جهاد کننده و يا سريهء نيست که جهاد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کند و غنيمت گرفته و سالم بماند، مگر اينکه دو سوم مزدشان را پيش دريافت کرده اند و هيچ 

نکه مزد گروه جهاد کننده و سريهء نيست که غنيمت نگرفته و بميرند يا زخمی شوند، مگر اي

 شان برای شان بوجهی تمام ثابت مانده است.
 

يا رسولَ اللَّه ائذَن لی فی السِّياحة.  :قال َرجُالً أنَّ عنْه، اللَّه رضی أُمامَة، أبی وعنْ -6345 

اهُ أبو داود رو «إنَّ سِياحةَ أُمَّتی الجِهاُد فی سبيلِ اللَّه، عَزَّ وجلَّ »  فَقالَ النبی صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:

 بإسناد جيِّد.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو امامه  -6345

اهلل  یپيامبر صلبمن اجازهء سياحت ده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی گفت: يا 

 فرمود: سياحت امتم جهاد در راه خدا است. عليه وسلم
 

ه عنهمَا، عنِ النبی صَّلى اهللُ َعلَيِْه اللَّ رضی العاص، بن عَْمرو بن اللَّهِ  عبدِ وعَنْ -6341

 .جيد بإسناد داود أبو رواهُ  .  «قَفْلَةٌ َکغْزوةٌ » : قال وسَلَّم 
 

 ما روايت شده که:اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن عمرو بن عاص  -6341

 فرمود: بازگشت از جنگ مانند يک غزوه بحساب می شود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
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لمَّا قدِمَ النبی َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم ن السائب بن يزيد رضی اللَّه عنْه، قال: وع -6347 

رواه أبو داود بإسناد َصحيحٍ  مَنْ غَزوةِ تَُبوکَ َتلَقَّاه النَّاس، فَتَلَقَّيْتُهُ مع الصِّبيانِ على ثَنيِّةِ الوَداع.

ى رسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم مََع الصِّبيَانِ إلى ثَِنيَّةِ ذَهَبْنَا نتَلقَّ بهذا اللفظ، وَرَواه البخاریُّ قال:

 الوَداع.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سائب بن يزيد  -6347

از غزوهء تبوک تشريف آورد، مردم بمالقاتش شتافتند.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

 مالقات کردم. من همراه بچه ها ايشان را در ثنية الوداع

اهلل عليه  یرسول اهلل صلبخاری در روايتش گفت: ما با بچه ها برای مالقات و ديداری 

 به ثنية الوداع رفتيم. وسلم
 

مَنْ لم يغْز، » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عَن عَنْه، اللَّه أُمَامَة،رضی أبی وعَنْ -6348

 داود أبو رواهُ . « فْ غَازياً فی أْهلِهِ بِخَيٍر أصابَهُ اللَّه بِقَارِعٍة قَبْلَ يوْمِ القِيامةِ أوْ يُجهِّْز غَازيا، أوْ يَخْلُ 

 .صحيح بإسناد
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو امامه  -6348

فرمود: کسيکه جهاد نکند يا رزمنده ای را مجهز ننمايد و يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ازيی را بنحوی درست نکند، خداوند قبل از روز قيامت او را به عذابی مبتال سرپرستی فاميل غ

 می کند.
 

جاهِدُوا »  :قال وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النبی أنَّ عنْه، اللَّه رضی أنس، وعنْ -6349 

 . رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. «المُشِرکينَ بِأَموالُِکمْ وأَْنفُسِکُم وأَلسِنَتُِکم 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6349

 فرمود: با مشرکين به مالها و جانها و زبانهای تان جهاد کنيد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

شَِهدُْت : قال عنْهُ  اللَّه رضی مَُقرِّنٍ  بنِ الُنعْمَانِ  حکِيمٍ أبو: ويقال. عَْمرو أبی وعَنْ -6351  

هِ وسَلَّم إذا َلمْ يقَاِتْل مِنْ أوَّلِ النَّهارِ أَخَّر القِتالَ حَتَّى َتزُولَ الشَّْمس، رسولَ اللَّه َصلّى اهللُ َعلَيْ

 رواهُ أبو داود، والترمذی، وقال: حديثٌ حََسنٌ صحيح.وتَهبَّ الرِّياح، ويَنزِلَ النَّصْر. 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو عمرو يا ابو حکيم نعمان بن مقرن  -6351

حاضر شدم که چون اول روز نمی جنگيد آن را به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبا 

 تأخير می انداخت تا اينکه آفتاب زوال کند و بادها بوزد و نصرت و مدد فرود آيد.
 

ال » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَسولُ قالَ: قال عنه، اللَّه رضی هرْيرَةَ  أبی وعنْ -6356 

 متفق عليه. «مَنَّوْا لِقَاءَ العَدُو، فإذا لَقيتُمُوهم، فَاصُِبروا تَتَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6356

فرمود: روبرو شدن با دشمن را آرزو نکنيد و چون با آنها  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 روبرو شديد، شکيبائی کنيد.

ا مکنید که مبادا به فتنه افتید و غرور سبب سرشکستگی شما شود، ش: یعنی آرزوی رویارویی با دشمن ر
ولی هرگاه با ارادهء حق با دشمن روبرو شوید، مگر همدیگر را به صبر و استقامت توصیه کنید، زیرا با ابتالی 

 خداوندی او شما را نصرت و یاری ارزانی خواهد نمود.
 

الحْرُب » ما، أنَّ النبی صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: عَنْهُ اللَّه رضی جابر، وعَنْ وعَنْهُ  -6352 

 متفقٌ عليه. «خُدْعَةٌ
 

 از ابو هريره و جابر رضی اهلل عنهما روايت است که: -6352

 فرمود: جنگ فريب و نيرنگ است. اهلل عليه وسلم یصلپيامبر 

جنگ کامل و هدفمند با فریب و ش: ابن منیر در مورد این حدیث می گوید: معنای این جمله این است که 
 نیرنگ مهیا می شود، نه با رویارویی.

زیرا رویارویی با دشمن با خطرات توأم است، در حالیکه در صورت خدعه و فریب بدون دامن زدن بخطر 
 مقصود حاصل می شود.

د. بعضی گویندکه معنای الحرب خدعة این است که هرگاه کسی یکبار در آن فریب خورد، هالک می شو
ابن عربی گوید: که خدعه در جنگ عبارت از استتار یا مستور بودن از دید دشمن و کمین گرفتن و خلف وعده و 
نیرنگ بازی در جنگ است، که به اجماع علماء جائز است. و خداوند با در نظر داشت ناتوانی بندگان به اساس 

 عطوفت بر آنان آن را جواز داده و عقل را در آن راهی نیست.

 ما اگر سوگند یا عهدی صورت گرفته و صراحتاً طرف مقابل امان یافته باشد، خدعه و نیرنگ جواز ندارد.ا
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باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خالف آنکه درجنگ با کفار  -235

 کشته شود، غسل داده شده و بر آنها نماز گزارده می شود
 

» عَنْه، قال: قالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  اللَّه رضی هُرَْيرة، أبی عنْ -6353

متفقٌ  «الشُّهَدَاءُ خَمَسة: الَمطُعون، وَالمْبطُون، والَغرِيق، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ فی سبيل اللَّه 

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6353

پنج گروه هستند: آنکه بطاعون بميرد و مود: شهداء فر اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آنکه در بيماری شکم )اسهال( بميرد و آنکه غرق شود و آنکه زير ويرانی بميرد و شهيديکه در 

 راه خدا )جهاد( بشهادت می رسد.

برای او  اهلل علیه وسلم یصلش: شهید به چندین معنی آمده است، از جمله: اینکه خداوند و رسولش 
دخول بهشت را داده اند. و اینکه وی بر انگیخته می شود، در حالیکه شاهدی بر کشتنش دارد و اینکه  شهادت

 مالئکهء رحمت بر هنگام قبض و گرفتن روحش حضور بهم می رسانند و...
 

لُوا: قا ما تَعُدُّونَ الشهداءَ فِيکُم؟» : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسولُ قالَ: قال وعنهُ -6354

قالُوا: فَمنْ يا  «إنَّ شُهَداءَ أُمَّتی إذًا لَقلِيل، »  يا رسُوِل اللَِّه من قُتِل فی سبيل اللَّه فَهُو شهيد. قال:

منْ قُتِل فی سبيلِ اللَّه فهُو شَهيد، ومنْ ماتَ فی سبيل اللَّه فهُو شهيد، ومنْ »  رسُول اللَّه؟ قال:

 رواهُ مسلم. «نْ ماتَ فی البطنِ فَهُو شَهيدٌ، والغَريقُ شَهيدٌ ماتَ فی الطَّاعُون فَهُو شَهيد، وم
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6354

 فرمود: در ميان تان کی را شهيد می شماريد؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ست.! آنکه فقط در راه خدا کشته شود، شهيد ااهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 فرمود: اگر اينطور باشد، پس شهدای امتم کم می باشند.

 ؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: پس کيانند، يا 
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فرمود: آنکه در راه خدا کشته شود، شهيد است و آنکه در راه خدا بميرد، شهيد است و 

آنکه غرق آنکه از مرض طاعون بميرد، شهيد است و آنکه از مرض اسهال بميرد، شهيد است و 

 شود، شهيد است.
 

 صَّلى اللَّه رسولُ  قال: قال عنْهُمَا، اللَّه رضی العاص، بن عمْرو بن اللَّهِ  عبدِ وعن -6355

 متفقٌ عليه. «منْ قُِتل دُونَ مالِه، فَهُو شهيٌد » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت است که: -6355

فرمود: آنکه برای مالش )دفاع از آن( کشته شود، شهيد  اهلل عليه وسلم یول اهلل صلرس

 است.
 

 لَهمْ  المشْهُودِ  العشَرةِ أَحدِ  نُفَيْل، بنِ عمرو بنِ زَيْدِ بنِ سعيدِ األعور أبی وعنْ -6351

منْ قُتِل دُونَ مالِهِ »  م يقول:وسَلَّ عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رُسول سمِعت: قال عنُْهم، اللَّه رضی بالجنَّة،

فهُو شَهيد، ومنْ قُتلَ ُدونَ دمِهِ فُهو شهيد، ومن قُتِل دُونَ دِينِهِ َفهو شهيد، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ 

 . رواه أبو داود، والترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. «فهُو شهيدٌ 
 

و او يکی از ده نفری  هلل عنها یرضاز ابو االعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  -6351

 است که برای شان به بهشت شهادت داده شده است، گفت:

شنيدم که می فرمود: آنکه برای )دفاع از( مالش کشته  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

شود، شهيد است و آنکه در برابر )دفاع از( جانش کشته شود، شهيد است و آنکه در برابر دفاع 

 شود، شهيد است و آنکه در برابر دفاع از خانواده اش کشته شود، شهيد است.از دينش کشته 
 

جاء رجُلٌ إلى رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه : قال عنْه، اللَّه رضی ُهريرة، أبی وعنْ -6357

قال:  «هِ مالَک فَال ُتعْطِ » وسَلَّم فَقَال: يا رسول اللَّه أَرأَيت إْن جاءَ رَجٌُل يُرِيُد أَخْذَ مالی ؟ قال: 

قال: أَرأَْيَت إنْ  «فَأْنت شَهيدٌ »  قال: أَرأَيت إن قَتلَنی ؟ قال: «قَاتِلُْه » أَرأَيْتَ إنْ قَاتلنی ؟ قال: 

 رواهُ مسلم. «هُوَ فی النَّارِ »  قَتَلْتُه؟ قال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6357
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اهلل عليه  یرسول اهلل صلآمده و گفت: يا  عليه وسلم اهلل یرسول اهلل صلمردی خدمت 

 اگر مردی آمده و خواست مالم را بگيرد؟ وسلم

 فرمود: به او نده!

 گفت: اگر با من جنگيد چه؟

 فرمود: با او بجنگ.

 گفت: اگر مرا کشت؟

 فرمود: تو شهيدی.

 گفت: اگر من او را کشتم؟

 فرمود: او در دوزخ است.

 

 زاد کردن بردگانباب در فضيلت آ -231
 

 87 – 88البلد: { 87}{ { فَکُّ َرقَبَة82ٍ{ وَمَا أَدْرَاکَ مَا اْلَعقَبَةُ}88فَلَا اقَْتحَمَ اْلعَقَبَةَ}قال اهلل تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: پس به گذرگاه سخت در نيامد و چه چيز آگاهت نمود که گذرگاه 

 سخت چيست، رها کردن برده.
 

» ريرة، رضی اللَّه عنه، قال: قال لی رَسولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم: هُ أبی وعنْ -6358

. متفقٌ  «منْ أَعْتَقَ رقَبةً مُسْلِمةً أَعْتَقًَِ اللَّه بِکُلِّ ُعضْوٍ مِْنهُ عُضْواً مِْنهُ مِنَ النَّارِ حتى فَرْجَهُ بِفرجهِ 

 عليه.
 

 ت که:از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت اس -6358

فرمود: آنکه بردهء مسلمانی را آزاد کند، خداوند در برابر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

هر عضوی از او عضوی از او را از دوزخ آزاد می کند، تا اينکه شرمگاهش را در برابر 

 شرمگاهش.
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»  الِ أفَضل؟ قَال:قُلْتُ يا رسُوَل اللَّه، أیُّ األعْم :قال عنه، اللَّه رضی ذَر، أبی وعَنْ -6359

أنْفَسُهَا عِنْد أَهْلِهَا، »  قَال: قُْلت: أیُّ الرِّقَابِ أْفَضل؟ قال: «اإليمانُ باللَّه، والجِهادُ فی سبيلِ اللَّه 

 متفقٌ عليه. «وَأَکثَرُهَا ثَمَناً 
 

 روايت شده که گفتم: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6359

 م يک از اعمال بهتر است؟کدا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صليا 

 فرمود: ايمان به خدا و جهاد در راه خدا.

 گفتم: کدام برده از روی آزاد کردن بهتر است؟

 فرمود: گرانترين و ارزشمند ترين آن در نزد اهلش.

 

 باب در فضيلت نيکی و احسان با بردگان -237
 

شَيْتاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَِبذِی الْقُرَْبى وَالْيَتَامَى وَاعْبُدُواْ اللّهَ َوالَ تُْشِرکُواْ بِِه قال اهلل تعالی: }

اُنکُمْ وَالْمَسَاکِينِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ اْلجُنُبِ َوالصَّاحِبِ بِالجَنِب وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَکَتْ أَيْمَ

 31النساء:  {
 

بوی چيزی را شريک نسازيد و به پدر و مادر خداوند می فرمايد: و خدا را بپرستيد و 

نيکوکاری کرده و به خويشان و يتيمان و گدايان و همسايهء خويشاوند و همسايهء اجنبی و 

همنشين بر پهلو نشسته و به مسافر و به آنچه شما مالک او شده ايد، نيز نيکو کاری کنيد. 

 31نساء: 
 

تُ أبا ذَر، رضِیَ اللَّه عَنْه، وعليهِ حُلَّة، وعَلى ُغالمِِه رأَيْ: قال سُويْدٍ بن المَعْرُور وعن -6311

 مِثْلُهَا، فَسَألْتُهُ عَنْ ذلک، فَذکر أنَّه سَابَّ رَُجالً على عهْدِ رَسُوِل اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، َفعَيَّرَهُ 

ُهْم إخْوانُُکم، وخَولُُکم، جعََلهُمُ « : فِيک جاهِليٌَّة  إنَّک امْرُؤٌ» بأُمِّه، فَقَال النبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: 

م اللَّه تَحت أيدِيُکم، فَمَنْ کَانَ أَخُوهُ تَحت يَدهِ فليُطعِمهُ ِممَّا يَأْکل، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يلبَس، وال تُکَلُِّفوهُ

 متفقٌ عليه.،« مَا يَغْلبُهُم، فإن َکلَّفتُمُوُهم فَأَعِينُوهُم 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز معرور بن سويد  -6311
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را ديدم در حاليکه حلهء پوشيده بود و غالمش هم حله ای مثل او در  اهلل عنه یرضابو ذر 

اهلل  یرسول اهلل صلبر داشت. از وی در اين مورد سؤال کردم و ياد آوری نمود که او در زمان 

 مادرش طعنه زده بود. مردی را دشنام داده و او را به عليه وسلم

فرمود: تو شخصی هستی که در تو خصلتی از خصلت های  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

جاهليت است. آنها برادران شما و خدمتگاران شما هستند که خداوند آن ها را زير دست شما 

ز آنچه قرار داده، پس آنکه برادرش زير دستش باشد، بايد او را از آنچه می خورد، بخوراند و ا

می پوشد، بپوشاند. و آنها را به چيزی مکلف نکنيد که توانائی آن را نداشته باشند و اگر آنان را 

 مأمور کرديد، پس همکاريشان کنيد.
 

إذا أَتى  :قال: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی َعن عَنْه، اللَّه رضی هُريرَة، أبی وَعَنْ -6316

فَإنْ لم ُيجْلِْسهُ معه، فَليُناولْهُ لُقمةً أوْ لُقمَتَيْنِ أوْ أُکلَةً أوْ ُأکلَتَيْن، فَإنَّهُ ولِیَ  أحدَکم خَادُِمهُ ِبطَعامِه،

 رواه البخاری. «عاِلجهُ 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6316

فرمود: هرگاه خدمتکار يکی از شما طعامش را نزدش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 اگر او را با خود ننشاند، بايد به او يک يا دو لقمه دهد، زيرا وی آن را درست کرده است.آورد 

 

 باب فضيلت برده ايکه حق خدا و حق مواليش را اداء می کند -238
 

إنَّ العَبْد  :قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه َرسُول أَنَّ  عَنْهُما، اللَّه رضی عُمَر، ابن عَن -6312

 متفقٌ عليه. «ا نَصَح لِسيِّدِه، وَأَحَْسنَ عِبادةَ اللَّه، فََلهُ أَجُْرهُ مرَّتيْنِ إذ
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6312

فرمود: هرگاه برده ای برای مواليش خير انديشی کرده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 او دو مزد داده می شود.عبادت خدا را به وجهی نيکو انجام دهد، برای 
 

» : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ: قَال عنه، اللَّه رضی ُهريرَة، أبی وعَنْ -6313

والَّذِی نَفسُ أبی ُهرَيرَة بيَِدهِ لَوْال الجهَادُ فی سَبِيلِ اللَّه، والحَجُّ،  ، «للعبدِ الممْلُوکِ المُْصلحِ َأجْرَانِ 

 متفقٌ عليه.مِّی، ألحْببتُ أنْ أُموتَ وأنَا ممْلوک. وبِرُّ أُ
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 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6313

فرمود: برای بردهء نيکوکار دو مزد است. سوگند به ذاتی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

د، دوست که جان ابو هريره در دست اوست، اگر جهاد در راه خدا و حج و نيکی بمادرم نمی بو

 داشتم که بميرم، در حاليکه برده باشم.

 ش: هدف توجه و اهتمام و عنایت به بردگان می باشد.
 

 عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّهِ رَُسولُ قالَ: قال عنْه، اللَّه رضی األَشَْعرِی، ُموَسى أبی وعَنْ -6314

إلى سَيِّدِِه الذی عليهِ مِنَ الحق، والنَّصِيحَة،  الممُْلوکُ الذی يُحْسِنُ عِبَادََة رَبِّه، وَُيؤدِّی»: وسَلَّم

 رواهُ البخاری.« والطَّاعَة، لهٌُِ أْجرَانِ 
 

 رايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6314

فرمود: برده ايکه عبادت پروردگارش را نيکو انجام دهد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نبرداری و خير انديشی ايرا که بر وی الزم است، ادا کند، و در برابر بادارش هم حق و فرما

 برای او دو مزد داده می شود.
 

ثالثةٌ لُهمْ َأجْران: رَجُلٌ مِنْ أَْهلِ » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قَالَ: قَال وعَنْهُ -6315

أدَّى حقَّ اللَّه، وَحقَّ مَوَالِيه، وَرَجُل کانَتْ َلهُ َأمةٌ الکتاب آمن بنبيَّه وآمنَ بمُحَمد، والعبْدُ المَمُْلوُک إذا 

 متفقٌ عَليه. «فَأَدَّبها فَأحْسَنَ تَأْدِيبَها، وَعلَّمها فَأَحْسَنَ َتعْلِيمَها، ثُمَّ أَعْتقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، َفلَهُ أَجْرَان 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6315

 فرمود: سه کس است که برای شان دو مزد است:  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

 ايمان آورد. اهلل عليه وسلم یمحمد صلمردی از اهل کتاب که به پيامبرش و به 

 و برده ايکه حق خدا و مهترانش را اداء نمود.

و مردی که کنيزی داشت و آن را نيکو ادب نمود و نيکو آموزش داد و سپس وی را آزاد 

 وده با وی ازدواج کرد، برايش دو مزد است.نم
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باب فضيلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه ها و درهم و برهم  -239

 شدن اوضاع زمان و امثال آن
 

» : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولُ قال: َقال عنْه، اللَّه رضی يسار، بن مَعقِلِ عنْ -6311

 رواهُ مُْسلم. «فی الَهرْجِ کهِْجرةٍ إلَیَّ  العِبَادَةُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معقل بن يسار  -6311

فرمود: عبادت در وقت هرج و مرج )نا امنی( مانند هجرت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بسوی من است.

غول می شود، مانند ش: آنکه در هنگام هرج و مرج و اشاعهء فساد و رذیلت به عبادت خداوندی مش
آنحضرت کسیست که بسویم هجرت نموده است. یعنی چنانچه مهاجرین اولین برای حفظ دین خویش بسوی 

چنگ زدند. این شخص برای عبادت از  اهلل علیه وسلم یصلهجرت نموده و به هدایات او  اهلل علیه وسلم یصل
 نموده و به پرستش پروردگارش چنگ زده است.مردم گوشه گیری نموده برای حفظ دین خویش از شر مردم فرار 

 

باب فضيلت جوانمردی و آسان گيری در خريد و فروش و داد و ستد و نيکو ادا  -241

نمودن و درخواست کردن و سنگينتر قرار دادن پلهء ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و منع 

 کم کردن از آنچه از او می خواهد از کم فروشی و فضيلت مهلت دادن ثروتمند به بينوا و فقير و
 

 265البقرة:  وَمَا تَفَْعلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَِإنَّ الّلهَ ِبهِ عَلِيمٌ{قال اهلل تعالی: }

هود:  وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْيَالَ وَالْمِيزَاَن بِالْقِسْطِ َوالَ تَبْخَسُوْا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ{و قال تعالی: }

85 

{ وَإِذَا کَالُوُهْم 2{ الَّذِينَ إِذَا اکْتَالُواْ عََلى النَّاسِ َيسْتَْوفُونَ}6وَيٌْل لِّلُْمطَفِّفِينَ}ی: }و قال تعال

{ َيوْمَ يَقُوُم النَّاسُ 5{ لِيَوٍْم عَظِيمٍ}4{ أَلَا يَظُنُّ أُولَتَِک أَنَُّهم مَّبْعُوثُونَ}3أَو وَّزَنُوُهمْ ُيخِْسرُونَ}

 1 – 6المطففين:  {1}{ نَلِرَبِّ الْعَالَمِي
 

خداوند می فرمايد: و آنچه از خير انجام می دهيد همانا خداوند به آن دانا است. بقره: 

265 

و می فرمايد: و ای قومم، تمام دهيد پيمانه و ترازو را به انصاف و کم مرسانيد به مردمان 
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 85چيزهای شان را. هود: 

ا می کاهند، آنانکه چون برای خود از مردم و می فرمايد: وای بر کسانيکه حقوق مردم ر

پيمانه کنند، به سختی تمام بگيرند و چون خواهند که ايشان را پيمانه دهند، يا برای شان 

سنجيده دهند، زيان رسانند، آيا اين گروه نمی دانند که آنان بر انگيخته خواهند شد در روزی 

  1 – 6ار جهانيان. مطففين: بزرگ روزيکه مردم ايستاده شوند، در پيشگاه پروردگ
 

 يتَقاضَاهُ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النبی أتى رجُالً أَنَّ  عنْه، اللَّه رضِیَ  ُهريرة، أبی وعَنٌِْ -6317

لحَقِّ دعُوهُ فَإنَّ ِلصَاحِبِ ا» : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ  رُسولُ فَقَالَ َأْصحابُه، بِهِ فََهمَّ لَهُ، فَأَغْلَظَ

»  قال: يا رسولَ اللَّهِ ال نَِجدُ إالَّ أَمْثَل مِنْ سِنِّه،قالوا:  «أَعُْطوه سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ » ثُمَّ قَال:  «مقَاالً 

 متفقٌ عليه. «أَعْطُوهُ فَإنَّ خَيَْرُکم أَحْسنُکُمْ قَضَاءً 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت شده که: -6317

آمده و از وی قرضش را مطالبه کرده و برای  هلل عليه وسلما یپيامبر صلمردی خدمت 

سخنی سخت گفت. اصحابش رضوان اهلل عليهم قصد تنبيه او  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 را نمودند.

فرمود: ترکش کنيد، زيرا برای صاحب حق گفتگوئيست.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سپس فرمود: برايش همسن شترش، شتری دهيد.

 جز بهتر از شترش را نمی يابيم؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 فرمود: بدهيدش، زيرا بهترين شما کسيست که بهتر اداء نمايد.
 

رَحِم اللَّه »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَُسولَ أن عْنه، اللَّه رضی جابر، وعَنْ -6318 

 . رواه البخاری. «وَإذا اشْتَرى ، وَإذا اقَْتضىَ  رجُال سَْمحاً إذا بَاع،
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6318

فرمود: خدا رحمت کند، مردی جوانمرد را که هرگاه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بفروشند، يا بخرد و يا طلب نمايد جوانمردی را مراعات کند.
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لَّه عَنْه، قَال: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم ال رضی قَتَادَة، أبی وعَنْ -6319

رواهُ  «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّه مِنْ کَُربِ َيوِْم القِيَامَة، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ َيضَعْ عَنْهُ » يقُول:

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6319

شنيدم که می فرمود: آنکه خوشش آيد اينکه خداوند  اهلل عليه وسلم یسول اهلل صلراز 

او را از رنج های روز قيامت نجات دهد، بايد مشکل فقيری را بگشايد. )به اينکه مطالبهء حقش 

 را تأخير نمايد( و يا از او در گذرد و قرضش را ببخشد.
 

کَانَ » نَّ رَسُول اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قَال: أ عَنْه، اللَّه رضی هُريرة، أبی وعنْ -6371 

ی رجلٌ ُيدايِنُ النَّاس، وَکَان يَُقولُ لِفَتَاه: إذا أَتَيَْت مُعِْسرًا فَتَجاوزْ عَنْه، لَعلَّ اللَّه أْن يَتجاوزَ عنَّا فَلقِ

 متفٌق عَليه. «اللَّه فَتَجاوَزَ عنْهُ 
 

 روايت است که:  عنهاهلل یرضاز ابو هريره  -6371

فرمود: مردی بود که بمردم قرض می داد و به خادمش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

می گفت: چون نزد ناداری رفتی از او درگذر تا شايد خداوند از ما درگذرد. پس با خداوند 

 مالقات نمود و از او درگذشت.
 

ه، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ عنْ اللَّه رضی البدْرِی، مْسعُودٍ أبی وعَنْ -6376

حُوسب رَجٌُل ِممَّنْ کَانَ قبلکم َفلَْم يُوجدْ لَُه مِنَ الخَْيِر شَیٌَّء ، إالَّ أَنَُّه کَان یَُِخَالُِط النَّاس، »وسَلَّم: 

نَحْنُ أحقُّ ِبذَلکَ » للَّه، عزَّ وجَل: وَکَانَ ُموسِرا، وَکَاَن يأُْمرُ غِْلمَانَه أن يَتَجَاوَزُوا عن المُعِْسر. قال ا

 رواه مسلم. «مِنْه، تَجاوَزُوا عَنْهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -6376

فرمود: مردی از آنانيکه پيش از شما بودند، مورد محاسبه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

از اينکه او با مردم معامله می نمود و مردی قرار گرفت و برای او چيزی خير ديده نشد، غير 

آسان گير بود و خدمتگاران خود را امر می کرد که از ناتوان درگذرند. خدای عزوجل فرمود: ما 

 بر اين کار از وی سزاوار تريم، از او درگذريد.
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دِهِ آتاهُ اللَّه مَاال، ُأِتى اللَّه تَعالى ِبعَبْد من عِبَا :قَال عنْه، اللَّه رضی حُذَيْفَة، وعنْ -6372 

قَال: يَاربِّ آتَيْتَنِی مالَکَ فَکُْنتُ ُأبايِعُ  وَال يَکْتُمُونَ اللَّه حديثاً  قَال:  ماذَا عمِْلتَ فی الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَه:

أَنَا »  اللَّه َتعَالى : النَّاس، وَکانَ مِنْ خُلُقی الجواز، فکُنْتُ أَتََيسرُ َعلى المُوِسرِ، وأُْنظِرُ الُمْعسِر. فَقَالَ

فقال عُقْبَةُ بنُ عامر، وأَبو مَْسعُودٍ األنصاری، َرضِیَ اللَّه  «أَحقُّ بذا مِنْک، تجاوزُوا عَنْ عبْدِی 

 رواهُ مسلم. هکذا سَمِعْنَاهُ ِمنْ فی رَسولِ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم.عنْهُما: 
 

 شده که گفت: روايت اهلل عنه یرضاز حذيفه  -6372

بنده ای نزد خدای تعالی آورده شد که خدای تعالی به او مال داده بود و به او فرمود: در 

 دنيا چه عمل کردی؟

 گفت: و خداوند چيزی را پنهان نمی کند.

گفت: ای پروردگارم تو مالت را بمن دادی و من عادت گذشت را داشتم و با سرمايه دار 

 نادار را مهلت می دادم. و ثروتمند آسانگيری نموده و 

 خداوند تعالی فرمود: من به اينکار از تو سزاوارترم از بنده ام در گذريد.

رسول هما گفتند: ما آن را از دهان اهلل عن یرضسپس عقبه بن عامر و ابو مسعود انصاری 

 شنيديم. اهلل عليه وسلم یاهلل صل
 

من » قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: : قَال عنْه، اللَّه رضی هُريرَة، أبی وعنْ -6373  

 رواهُ .  «أَنَْظر مُْعسِرًا أوْ وَضَعَ َله، أظلَُّه اللَّه يَوْمَ القِياَمةِ َتحْتَ ِظلِّ َعرْشِِه يَْومَ ال ِظلَّ إالَّ ظِلُُّه 

 .صحيح حسنٌ حديثٌ: وقَال الترمذیُّ
 

 ت است که:رواي اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6373

فرمود: آنکه فقير و درمانده ای را مهلت داده و يا از قرض  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

او کم کند، خدای تعالی او را در روز قيامت در سايهء عرش خويش در روزيکه سايه ای جز 

 سايهء او نيست، جای می دهد.
 

ى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم، اشْتَرى مِنْهُ َبعِيرا، صَلّ  النبیَّ أنَّ عَنْه، اللَّه رضی جابر، وعَنْ -6374 

 فَوَزَنَ َلهُ، فَأَرْجَحَ متفقٌ عليه.
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6374

از وی شتری خريده و پولش را وزن نمود و برايش افزونتر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 داد.
 

جَلْبتُ أَنَا ومَْخرَمَُة الْعبدِیُّ  س، رضی اللَّه عنه، قَال:قَيْ بنِ ُسوْيدِ صَْفوَان أبی وعنْ -6375  

بَزًّا مِنْ هََجر، فَجاءَنَا النَّبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم، فَسَاومنَا بسراويل، وَعِنْدِی وَزَّانٌ يزنُ باألجْر، 

رواُه أبو داود، والترمذیُّ وقال: حديثٌ  « ِزنْ وَأَرْجِحْ » فَقَالَ النبی صَّلى اهلُل َعلَيْهِ وسَلَّم ِللْوَزَّان: 

 حسنٌ صحيح.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو صفوان سويد بن قيس  -6375

آمده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمن و مخرمهء عبدی پارچه هائی از منطقهء هجر آورديم. 

 ( وزن می کرد.و از ازاری خريد و در نزدم وزن کنندهء بود که به مزد )پول را

 به وزّان )وزن کننده( فرمود: وزن کن و افزون کن. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
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 کتاب عِلم

 باب فضيلت علم -246
 

 664طه:  وَقُل رَّبِّ زِْدنِی ِعلْماً{قال اهلل تعالی: }

 9الزمر:  قُلْ هَْل َيسْتَوِی الَّذِينَ َيعْلَُمونَ{و قال تعالی: )

 66المجادلة:  فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنکُْم وَالَّذِينَ أُوتُوا الِْعلْمَ دَرَجَاتٍ {َيرْو قال تعالی: }

 28فاطر:  إِنَّمَا يَْخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَُلَماء{ و قال تعالی: }
 

 664خداوند می فرمايد: و بگو پروردگارم علمم را افزون گردان. طه: 

 9برابراند آنانکه می دانند و آنانکه نمی دانند؟ زمر:  و می فرمايد: بگو آيا

و می فرمايد: و خداوند بلند می کند مرتبهء آنانی را که از شما ايمان آوردند و آنانيکه علم 

 66به ايشان داده شده است. مجادله: 

  28و می فرمايد: همانا از خدا می ترسد از ميان بندگانش دانشمندان. فاطر: 
 

مَنْ ُيرِد »  نْ مُعاوِية، رضی اللَّه عنْه، قال: قَال رسُوُل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:وعَ -6371 

 متفقٌ عليه. «اللَّه بِِه خيْراً يُفَقِّْههُ فی الدِّينِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاويه  -6371

دهء خير کند، در دين فرمود: آنکه خداوند به او ارا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دانشمندش سازد.

با کمال اهتمامی که شریعت اسالمی به تعلیم و تعلم نموده و تشویقی که برای طلب علم کرده،  -8ش: 
متأسفانه جهل و بیسوادی در میان امت اسالمی به اندازهء رواج یافته که حتی بسیاری از مردم نه تنها بیسوادان، 

ند قرآن را از رو بخوانند چه رسد به آنکه آن را با تالوت و تجوید بخوانند و یا آنکه بلکه از روشنفکران نمی توان
 معانی آن را دانسته و به احکام آن توجه و اهتمام ورزند.

این موضوع زنگ خطریست برای علماء و قاطبهء امت اسالمی که باید هر چه زودتر در جهت امحای  -2
و نشر علم و فضیلت بکوشند تا دشمن نتواند با استفاده از جهل و نادانی امت جهل و بیسوادی کار نموده در ترویج 

بیش از پیش بر پیکرهء مسلمین تاخته و بیش از هر وقت دیگر تیشه به ریشهء امت اسالمی زده مسلمین را اغواء و 



 739 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

می و استعمار آن مهیا از صراط المستقیم )هدایت( دور سازد. و بدین ترتیب زمینه را برای سیطرهء خود بر امت اسال
 نماید.

 

ال » : وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُولُ  قَال: قَال عنْه، اللَّه رضی مْسُعود، ابنِ وعنْ -6377

هُوَ حَسَد إالَّ فی اثْنَتَيْن: رَجُلٌ آتَاُه اللَّه مَاالً َفسلَّطهُ عَلى هلَکَتِهِ فی الحَق، ورَجُلٌ آتاُه اللَّه الحِکْمََة ف

 مُتَّفَقٌ عَليه. «يَقْضِی بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6377

فرمود: غبطه ای نيست، مگر در دو چيز: مرديکه خداوند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رديکه به او مال و ثروتی داده و او را بر مصرف کردن آن در راه حق چيره ساخته است. و م

 خداوند به او علمی داده و بدان حکم نموده و آن را تعليم می دهد.
 

مَثَُل مَا » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى النبی قَالَ: قال عنْه، اللَّه رضی ، ُموسى أبی وعَنْ -6378 

ا طَائفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ بعثَنِی اللَّه بِهِ مِنَ الهُدى والْعِلْمِ َکمَثَل غَيْثٍ أصاب أرْضا، فَکَانَتْ مِْنهَ

 فََشِربُوا النَّاسَ، بِهَا اللَّه فَنََفعَ ، المَاءَ أمسَکَتِ  أجَادِبُ مِنْهَا وَکَانَ الْکَثِير، فَأَنْبَتَتِ الْکَال، وَاْلعُْشب 

ِسکُ مَاءً ، وتُنْبِتُ کَال، فَذلکَ تمْ  ال قِيعان، هِی إنَّما أُْخرى مِنْهَا طَائفَةً وأَصَاب وزَرَعُوا، وَسَقَوْا مِنْهَا

ا، وَلَمْ مثَلُ منْ فَقُهَ فی دِينِ اللَّه، وَنَفَعَهُ ما بَعَثَِنی اللَّه ِبهِ فَعِلمَ وَعلَّمَ، وَمَثَلُ مْن لَمْ يَرْفَعْ بِذلکَ رأس

 متفقٌ عليه. «يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذی ُأْرسِلْتُ ِبهِ 
 

 روايت است که: هلل عنها یرضاز ابو موسی  -6378

فرمود: صفت علم و هدايتی که خداوند مرا بدان فرستاده،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

مانند بارانی است که به زمينی رسيد که بعضی از گوشه های آن زمين خوب بوده و آب را قبول 

خداوند  نمود و گياه و علف زيادی روياند و بعضی از آن سخت است که آب را نگه داشته و

بوسيلهء آن بمردم نفع رساند. پس از آن آشاميده و آبياری کرده و کشت نمودند و بعضی از آن 

زمين هموار است که نه آب را نگه داشته و نه گياه می روياند. پس اين است صفت کسيکه در 

 دين خدا دانشمند شد و آنچه من بدان مبعوث شده ام بوی نفع رساند. پس آموخت و آموزاند.

 و صفت کسيکه بدان سر باال نکرد و هدايت خدائی را که من بدان مبعوث شده ام نپذيرفت.
 

 لِعَلی، قَالَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النبی أنَّ عْنه، اللَّه رضی سعد، بن سَهْلِ وعَنْ -6379 

 متفقٌ عليهِ. «لکَ من ُحمْرِ النَّعم  فو اللَِّه ألْن يهْدِیَ اللَّه ِبکَ رُجالً واحِداً خَيْرٌ » : عنْه اللَّه رضی
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -6379

فرمود: سوگند به خدا که اگر خداوند به  اهلل عنه یرض یعلبه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 دست تو يکمرد را هدايت کند، برايت از شترهای سرخ بهتر است.
 

رو بن العاص، رضی اللَّه عنْهُما، أنَّ النبی صَلّى اهللُ عَلَْيهِ عم بن اللَّه عبدِ وعن -6381 

بلُِّغوا عَنِّی ولَوْ آيَة، وحَدِّثُوا عنْ بنی إسْرَائيل وَال َحرج، ومنْ کَذَب علَیَّ مُتَعمِّداً َفلْيتبَوَّأْ »وسَلَّم قال: 

 رواه البخاری. «مَقْعَدهُ من النَّار 
 

 ن عاص رضی اهلل عنهما روايت است که:از عبد اهلل بن عمرو ب -6381

فرمود: تبليغ کنيد از من هر چند که يک آيه هم باشد و از بنی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

اسرائيل صحبت کنيد و گناهی بر شما نيست و کسيکه از روی قصد و عمداً بر من دروغ بندد، 

 بايد جايگاهش را از دوزخ آماده کند.

حمول بر خبرهائیست که در دین ما از آن سکوت شده که شریعت ما نه تصدیقش ش: این اذن و اجازه م
 می کند و نه هم تکذیبش. پس قصه کردن آن برای پند گرفتن رواست.

اما آنچه شریعت مان راستش می داند، نیازی به روایت آن نیست، زیرا در شریعت خود مان آن چیز وجود 
 آن اصالً مجاز نیست، مگر از روی انکار و ابطال. دارد و آنچه شریعت ما باطلش می شمارد،

 

» .... : قال وسَلَّم، عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُول أنَّ  عَنْه، اللَّه رضی ُهريرة، أبی وعنْ -6386

 رواهُ مسلم. «ومَنْ سلَک طرِيقاً يَلْتَِمسُ فِيهِ عِلْما، سهََّل اللَّه لَهُ ِبهِ طَِريقاً إلى الجَنَّةِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6386

فرمود: آنکه در راهی رود که در آن علمی را می جويد، خداوند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 برای او راهی بسوی بهشت آماده می کند.
 

مَنْ دعا »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّه رَسُول أنَّ  عنْه اللَّه رضی أيضا، وَعَنه، -6382 

 رواُه مسلمٌ. «إلى هُدىً کانَ لهُ مِنَ األجْر مِثُل أُجورِ منْ تَبِعهُ ال ينْقُصُ ذلکَ من أُجُوِرهِم شَيْتاً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6382
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فرمود: آنکه بسوی هدايتی دعوت کند، برای او مزد کسانی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 يروی می کنند، داده می شود بدون اينکه از مزد شان چيزی کم شود.که از او پ
 

إذا ماتَ ابْنُ آدَم انْقَطَع عَملُهُ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ قَالَ: قال وعنْهُ -6383 

 رواهُ مسلم.«  إالَّ مِنْ َثالث: َصدقَةٍ جارية، أوْ عِلمٍ يُنْتَفَعُ بِه، أْو وَلدٍ صالحٍ يدْعُو لَهُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6383

فرمود: چون انسان بميرد )ثواب( عمل او قطع می گردد، جز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 از سه چيز: صدقهء جاريه، يا علمی که از آن سودی برند، يا فرزند صالحی که برايش دعا کند.
 

الدُّنْيَا ملْعُوَنة، مْلعُوٌن » رسُول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يَقُول:  سمِعْتُ :   قَالَ وَعنْهُ -6384

 رواُه الترمذیُّ وقال: حديثٌ حسنٌ. «ما فِيهَا، إالَّ ذِکَر اللَّه تَعَالى ، وما واالَه، وعَالما، أْو مُتَعلِّماً 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6384

شنيدم که فرمود: دنيا ملعون است و آنچه که در آن است  اهلل عليه وسلم یبر صلپياماز 

 ملعون است بجز ياد خدا و طاعتش و عالم يا متعلم بودن.

ش: معنایش چنین است که دنیا مذموم و زشت است و ستوده نمی شود از آنچه در آنست، جز یاد خدا و 
یروی امر و دوری از آنچه نهی فرموده است و مقصود از عالم یا آنچه خداوند دوست می دارد از فرمان بردن و پ

 متعلم فقط علمایی اند که علم شان با عمل توأم است.
 

مَن خرَج » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ صَّلى اللَّه، رَسُولُ قَالَ: قال عنْهُ اللَّه رضی أنس، وَعَنْ -6385 

 .  حَسنٌ  حديثٌ رواهُ الترْمِذیُّ وقال:  «يرجِعَ فی طََلبِ العِلم، فهو فی سَبيلِ اللَّهِ حتى 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6385

فرمود: آنکه در طلب علم برآيد پس او در راه خدا است تا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 باز گردد.
 

ى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم صَلّ اللَّه رُسولِ عَنْ عَنْه، اللَّه رضی الخدْرِی، سَعيدٍ أبی وعَنْ -6381

 حسنٌ حديثٌ: وقَال الترمذی، رواهُ . « لَنْ يَشبَع مُؤمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حتى يکون مُنْتَهَاهُ الجَنَّةَ » قال: 

 . 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6381

شود، تا فرمود: مؤمن هر گز از خير )علم( سير نمی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نهايتش به بهشت انجامد.
 

فضُْل » : قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّه َرسُول أنَّ عنْه، اللَّه رضی أُمَامة، أبی وعَنْ -6387 

إنَّ اللَّه » ثُمَّ قال: رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  «الْعالِم على الْعابِدِ کَفَْضلی على أَدْنَاکُمْ 

ومالئِکَتَهُ وأَْهلَ السَّمواتِ واألرضِ حتَّى النَّمَْلةَ فی جُْحرِهَا وحتى الحُوتَ لَُيصَلُّونَ عَلى مُعلِّمِی 

 رواهُ الترمذی وقال: حَديثٌ حَسن. «النَّاسِ الخَيْرْ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو امامه  -6387

رتری عالم بر عابد مانند فضيلت من بر فرمود: فضيلت و ب اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

پائين ترين شما است، بعد خداوند و فرشتگانش و اهل آسمانها و زمين حتی مور در النه اش و 

 ماهی بر آنکه بمردم درس خير می دهد، درود می فرستند.
 

اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم،  صَلّى اللَّهِ رَسُول سمِعْتُ: قَال عَنْه، اللَّه رضی ، الدَّرْداءِ أبی وَعَنْ -6388 

منْ سلک َطريقاً يَبْتَغِی فِيِه علْماً سهَّل اللَّه لَه طَريقاً إلى الجنة، وَإنَّ المالئِکََة لََتضَعُ » يقولُ: 

 أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِْلمِ ِرضاً بِما يَصْنَع، وَإنَّ الْعاِلم لَيَسْتَغْفُِر لَهُ منْ فی السَّمَواتِ ومنْ فی األْرضِ

حتَّى الحِيتانُ فی الماءِ ، وفَضُْل الْعَالِم على الْعابِدِ کََفضِْل الْقَمر عَلى سائر الَْکوَاِکبِ، وإنَّ اْلُعلَماءَ 

 «وَافِرٍ  ذَ بِحظٍّوَرَثَةُ األنْبِياءِ وإنَّ األنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَال ِدرْهَماً وإنَّما ورَُّثوا الْعِْلم، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَ

 . رواهُ أبو داود والترمذی.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو درداء  -6388

شنيدم که می فرمود: آنکه در راهی رود که در آن طلب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

علم کند، خداوند برايش راهی را بسوی بهشت آسان می کند. و همانا فرشتگان بواسطهء 

از کارش دارند، بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند و همه کسانی که در  رضايتی که

زمين و آسمان اند، حتی ماهی ها در آب برای عالم آمرزش می طلبند و فضيلت عالم بر عابد 

مانند فضيلت ماه شب چهارده بر ديگر ستاره هاست و اينکه علما ميراثبر پيامبران اند و 
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اری به ميراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسيکه آن را گرفت پيامبران درهم و دين

 بهرهء وافر گرفته است.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّه رسول سمِعْتُ : قال عنْه، اللَّه رضی مسُْعود، ابن وعنِ -6389

. رواهُ  «هُ َفُربَّ مُبَلٍَّغ أوْعى مِنْ سَامِع نَضَّرَ اللَّه امْرءًا سمِع مِنا شَيْتا، فبَلَّغَهُ کما سَمعَ»: يَقُول

 الترمذیُّ وقال: حديثٌ حَسنٌ صَحيح.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6389

شنيدم که می فرمود: شاد دارد خداوند شخصی را که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

ليغ کند. چه بسا تبليغ شدگانی وجود دارند که از از ما چيزی را شنيده و آن را چنانچه شنيده تب

 شنونده درک کننده تر اند.
 

منْ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُولُ قال: قال عنْه، اللَّه رضی هُريرة، أبی وعن -6391 

داود والترمذی، وقال: حديثٌ  أبو رواهُ .  «سُتِل عنْ عِلمٍ فَکَتََمه، أُلجِم َيومَ القِيامةِ بِلِجامٍ مِنْ نَارٍ 

 حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6391

فرمود: کسی که از او در بارهء دانشی بپرسند و او آن را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بپوشد، در روز قيامت به لگامی از آتش لگام کرده می شود.
 

منْ تَعلَّمَ عِلماً مِما يُبتَغَى ِبِه » عَلَيْهِ وسَلَّم:  اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ  قال: قال وعنه -6396

 «وَجْهُ اللَِّه عز وَجَلَّ ال يََتعلَّمُُه إال ليصِيَب ِبهِ عرضاً مِنَ الدُّنْيا َلمْ يجِْد عَرْفَ الجنَِّة يوْم القِيامةِ 

 يعنی: ريحها، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
 

 روايت است که: هاهلل عن یرضاز ابو هريره  -6396

فرمود: آنکه علمی بياموزد از آنچه بدان رضای خداوند طلب  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

کرده می شود، که نمی آموزد، مگر برای رسيدن به چيزی از دنيا، بوی بهشت را در روز قيامت 

 نيابد.
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حق و حقیقت و داعیان بحق ش: توجه و اهتمام به این حدیث و مفهوم واالی آن برای همهء پویندگان راه 
 و فضیلت از وجائب اسالمی است.

آری همانگونه که هیچ عمل بدون اخالص نیت در پیشگاه خدا مقبول نیست، الزم است دعوتگران و 
روندگان در این مسیر سخت بکوشند تا در طلب علم و کمال فقط و فقط رضای حق را منظور نظر دارند ور نه 

 و تعالی و دوری از رحمتش قرار خواهند گرفت که اعاذنا اهلل منه. )مترجم(خدای نخواسته مورد غضب ا
 

 اللَّه رسولَ سمِعتُ: قال عَنهُما اللَّه رضی العاص بن عمرو بن اللَّه عبدِ وعنْ  -6392  

اس، ولکِنْ يقْبِضُ إنَّ اللَّه ال يقِْبض العِْلم انِْتزَاعاً ينْتزُِعهُ مِنَ النَّ» : يقول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى

، العِلْمَ بِقَبْضِ العَُلماءِ حتَّى إذا لمْ يُبْقِ عالما، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوساً جُهَّاالً فَستِلُوا، فأفْتَوْا بغَيْرِ علم

 متفقٌ عليه. «فَضَلُّوا وأَضَلُّوا 
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت: -6392

شنيدم که می فرمود: همانا خداوند علم را نمی ميراند  اهلل عليه وسلم یاهلل صل رسولاز 

)نمی گيرد( به اينکه آن را از ميان مردمی بردارد، و ليکن علم را با گرفتن و ميراندن علماء از 

ميان بر ميدارد تا عالمی نماند و مردم رؤسای نادانی گيرند و آنان بدون علم فتوی دهند، پس 

 مراه شده و ديگران را هم گمراه نمايند.خود گ
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 حمد و ثنا و شکر خداوند بزرگ کتاب

 باب فضيلت حمد وشکر -242
 

 652البقرة:  فَاذُْکُرونِی أَْذکُْرکُْم وَاشْکُرُواْ ِلی وَالَ تَکْفُرُونِ{ قال اهلل تعالی: }

 7إبراهيم:  لَتِن شََکرُْتمْ ألَزِيدَنَُّکمْ { و قال تعالی: }

 666اإلسراء:  وَُقلِ الَْحمْدُ لِلِّه { تعالی: } و قال

 61يونس:  وَآخِرُ دَعْوَاهُْم أَنِ اْلحَمْدُ لِّلهِ َربِّ الْعَالَمِينَ{و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: پس مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم. و شکر مرا کنيد و کفرانم 

 652منمائيد. بقره: 

 7د همانا برای شما می افزايم. ابراهيم: و می فرمايد: اگر شکر کني

 666و می فرمايد: و بگو که حمد و ثنا برای خدای تعالی است. إسراء: 

و می فرمايد: و نهايت دعای شان اين است که ثنا باد خداوندی را که پروردگار عالميان 

 61است. يونس: 
 

اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم ُأتِی لَيْلَة أُسِْریَ ِبِه  صَّلى النبی َأنَّ  عنْه، اللَّه رضی ُهرَيْرة، أبی وعن -6393

الحْمدُ للَّهِ » بِقَدَحَيْن مِن خَمْر ولَبن، فنظَرَ إلَيْهِما فأَخذَ اللَّبن، فَقَالَ جبريلُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: 

 رواه مسلم. «الَّذی هَداکَ للفِْطرةِ لوْ أخَذْتَ الَخمْرَ َغوتْ أُمَُّتکَ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6393

به اسراء رفت، دو قدح برايش آوردند: شراب و شير. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشبی که 

آن را نگريسته و شير را گرفت. جبرئيل عليه السالم فرمود: ثنا  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

راب را می گرفتی، امتت گمراه می باد خداوندی را که ترا بسوی فطرت راهنمائی کرد. اگر ش

 شد.
 

کُلُّ أمٍْر ِذی بال ال يُبْدُأ فيه ب: » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رسول عنْ وعنْهُ -6394

 . حديثٌ حسَن، رواهُ أبو داود وغيرُهُ  «الحمد للَّه فَهُوَ أْقطُع 
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 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6394

فرمود: هر کار ارزشمندی که در آن به الحمد هلل آغاز  اهلل عليه وسلم یاهلل صل رسول

 نشود، کم برکت است.
 

 وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رُسولَ أنَّ  عنْه، اللَّه رضی األشعریَّ ُموسى أبی وعَن -6395

تُمْ ولَدَ عبِْدی ؟ فيقولُون: نَعم، فَيقول: إذا ماتَ ولَدُ العبْدِ قال اللَّه تعالى لمالئِکَتِه: قَبضْ» : قال

قبضتُم َثمرةَ فُؤَاِده؟ فيقولون: َنعَم، فيقول: فَمَاذَا قال عَبْدی ؟ فيقولون: حمِدکَ واسْتَرْجَع، َفيقُولُ 

 حسن. رواهُ الترمذی وقال: حديثٌ «اللَّه َتعالى : ابُْنوا لِعَبْدِی بيْتاً فی الجنَّة، وسَمُّوهُ بَْيتَ الحمِْد 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6395

فرمود: چون فرزند بنده بميرد، خداوند برای فرشتگانش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 می فرمايد: فرزند بنده ام را گرفتيد؟

 می گويند: بلی! 

 سپس می فرمايد: آيا ميوه اش را گرفتيد؟

 می گويند: بلی!

 : پس بنده ام چه گفت؟باز می فرمايد

 می گويند: الحمد هلل و انا هلل و انا اليه راجعون.

 اهلل تعالی می فرمايد: برای بنده ام در بهشت خانه ای ساخته و آن را خانهء حمد بناميد.
 

إنَّ اللَّه » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّه رسُولُ قال: قال عنهُ  اللَّه رضی أنَسَ وعنّْ -6391

 رواهُ مسلم.« يرضی عنِ العبْدِ يَأُْکلُ األکَْلةَ فَيَحْمَُدهُ عَليْهَا، وََيشْرب الشَّرَْبةَ فَيَحْمَُدهُ عَلَيْهَا لَ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6391

فرمود: همانا خداوند از بنده ای راضی می شود که چون  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تعالی را بر آن ثنا گويد و چون آب بياشامد، حق تعالی را بر آن ثنا گويد.لقمه ای بخورد وحق 
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 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلکتاب درود گفتن بر 
 

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلباب فضيلت درود بر  -243
 

هَا الَّذِينَ آمَُنوا صَلُّوا عَلَيِْه وَسَلِّمُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ يَُصلُّوَن عَلَى النَّبِیِّ يَا أَيُّ قال اهلل تعالی: }

 51األحزاب:  تَسْلِيماً{
 

درود می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخداوند می فرمايد: همانا خداوند و فرشتگانش بر 

فرستند، پس ای کسانيکه ايمان آورده ايد، بر وی درود فرستاده و سالم کنيد به سالم گفتنی. 

 51احزاب: 
 

 صَّلى اللَّه رسُول سِمع أنَّهُ عنْهُمَا اللَّه رضی العاص، بن عمرو بن اللَّه عبد وعنْ -6397

 رواهُ مسلم. «من صلَّى علیَّ صاَلة، صلَّى اللَّه علَيّهِ بِهَا عشْرًا » : يُقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت شده که: -6397

شنيد که می فرمود: آنکه يکبار بر من درود فرستد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز او 

خداوند بر وی ده بار درود می فرستد )مراد از درود گفتن خدا فرستادن رحمت از جانب 

 اوست(.
 

أَوْلى » ل: قا وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُول أنَّ عنْهُ  اللَّه رضی مسْعُودٍ ابن وعن -6398 

 رواه الترمذی وقال: حديٌث حسن. «النَّاسِ بی يوَْم الْقِيامةِ أَکْثَُرهُم َعلیَّ صالةً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6398

فرمود: نزديکترين مردم به من در روز قيامت )برای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 من درود می فرستند. شفاعت( آنانی اند که از همه بيشتر بر
 

» : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ قالَ: قال عنْهُ اللَّه رضی أوس، بن أوس وعن -6399

 «إنَّ مِن أَفْضلِ أيَّامِکُمْ َيوْمَ الجُمُعة، فَأَکْثِرُوا علیَّ مِنَ الصالةِ فيه، فإنَّ صَالتَُکمْ مْعرُوضَةٌ عَلیَّ 
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إنَّ اللَّه حَرم » يقول: بَلِيت، قالَ:  ه، وکَيْفَ تُعرُض صالتُنَا عليْکَ وقدْ أرَْمت؟ ،فقالوا: يا رسول اللَّ

 .صحيح بإسنادٍ داود أبو رواهُ . « على األرِْض أجْساد األنِْبياءِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز اوس بن اوس  -6399

هترين روزهای شما است، فرمود: همانا روز جمعه از ب اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رسول پس در آن بر من زياده درود فرستيد، زيرا درود شما بر من عرضه می شود. گفتند: يا 

چگونه درود ما بر شما عرضه می شود، در حاليکه استخوانهايت  اهلل عليه وسلم یاهلل صل

 پوسيده شده.

جسد شان پوسيده فرمود: خداوند اجساد پيامبران را بر زمين حرام کرده است )يعنی 

 نمی شود(.
 

رَِغم » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ قال: قال عنهُ اللَّه رضی هُرْيرةَ أبی وعنْ -6411 

 رواهُ الترمذی وقال: حديٌث حسن. «أنْفُ رُجلٍ ُذکِْرتُ عِنْدَُه َفلَمْ ُيصَلِّ علَیَّ 
 

 که:روايت است  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6411

فرمود: خاک آلوده شود بينی مردی که مرا پيشش ياد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 کردند بر من درود نفرستاد.
 

ال تَجْعلُوا قَبْرِی » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رَسُولُ قالَ: قال عنْهُ اللَّه رضی وعنهُ -6416

 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. «بْلُغُنی حيْثُ ُکنْتُمْ عِيدا، وَصلُّوا عَلَی، فَإنَّ صَالتَُکمْ تَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6416

فرمود: قبر مرا عيد )طوافگاه( نگردانيد و برمن درود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 فرستيد، زيرا هر جائی که باشيد، درود شما بمن می رسد.

 یعنی زیارت قبر مرا عید مسازید. یا قبر مرا مظهر عید مسازید.ش: التجعلوا قبری عیدًا 

است، مثلیکه در عید اجتماع می  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلمعنای آن نهی از اجتماع برای زیارت 
 نمایند. زیرا عید روزیست که در آن لهو و تزیین کردن جائز بوده و در آن برای اظهار فرحت و شادی می برآیند.
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کتاب این کار را با رفتن به زیارت قبرهای پیامبران شان انجام میدادند تا اینکه خداوند بر دلهای و اهل 
شان پردهء غفلت را نهاد و روش بت پرستان را در زیارت کردن شیطانان شان پیروی نموده و قبرهای پیامبران 

 شان را مسجد ساخته بسوی آن نماز گزاردند.

فرمود: اللهم ال تجعل قبری وثنًا یعبد. اشتد غضب اهلل علی قوم  لیه وسلماهلل ع یآنحضرت صلاز اینرو 
 اتخذوا قبور انبیائهم مساجد.

و بعضی از علماء معنای دیگری را به آن ذکر کرده اند که قبر مرا چون عیدی مسازیدکه در سالی یکبار یا 
اهلل علیه  یآنحضرت صلزیادت زیارت  دو بار بسراغ آن می روید و به اساس این توجیه تشویق صورت گرفته به

 .وسلم
 

ما مِنْ أحد يُسلُِّم علَیَّ إالَّ ردَّ اللَّه » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولَ أنَّ وعنهُ -6412 

 .صحيح بإسناد داود أبو رواهُ  .  «علَیَّ رُوحی حَتَّى أرُدَّ عَليهِ السَّالمَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6412

فرمود: هيچ يک نيست که بر من سالم کند، مگر اينکه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خداوند روحم را بمن باز می گرداند تا جواب سالمش را بدهم.
 

ُل من الْبخِي» : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ قال: قال عنْهُ اللَّه رضی علِیٍّ وعن -6413 

 . رواُه الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. «ذُکِْرتُ عِنْدَه، َفلَم يَُصلِّ علَیَّ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرض یعلاز  -6413

فرمود: بخيل آنست که پيشش نامم برده شد و بر من  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 درود نفرستاد.
 

سمِع رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللَّه عَنْه، قال:  رضی عُبَيْد، بنِ فَضَالَةَ وعنْ -6414 

رَجُالً يدْعُو فی صالِتهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّه تَعالى ، وَلَمْ يُصلِّ عَلى النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فقال 

: إذا صلَّى أحَُدُکْم   أوْ لِغَيْرِهِ فقال لهُ ثمَّ دعَاهُ  ،« عَجَِل هذا »  رسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم:

دُ فليبْدأْ بِتَحْمِيدِ ربِِّه سُبْحانَهُ والثَّنَاءِ عليه، ثُمَّ يُصلی عَلى النبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم ُثمَّ يدُْعو َبع

 رواهُ أبو داود والترمذی وقاال: حديثٌ حسن صحيح.« . بِما شاءَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضن عبيد از فضاله ب -6414
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مردی را شنيد که در نمازش دعا می کرد، نه ثنای حق  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدرود فرستاد.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلتعالی را گفت و نه بر 

غيرش فرمود: هرگاه يکی از شما فرمود: اين نفر شتاب نمود و بعد او را خواست و برای او يا 

 اهلل عليه وسلم یپيامبر صلنماز گزارد، بايد به حمد و ثنای پروردگارش شروع کرده و سپس بر 

 درود فرستد و بعد از آن هر چه خواست دعا کند.
 

خَرج علَيْنَا النبی صَلّى اهللُ : قال عنْه، اللَّه رضی عُجَرة، بن کَعب محمد أبی وعن -6415 

قُولُوا: اللَّهمَّ » هِ وسَلَّم فقُلْنا: يا رسول اللَّه، قَدْ عِلمْنَا کَيْف ُنسلُِّم عليَْک فَکَيْفَ نَُصلِّی علَيْک؟ قال:عَلَيْ

صَلِّ على مُحمَّد، وَعَلى آلِ مُحمَّد، کَمَا صَلَّْيتَ َعلى آِل إبْرَاهِيم، إنََّک حِميدٌ مجيد. اللُهمَّ بارِْک عَلى 

 متفقٌ عليه..  «آلِ مُحَمَّد، کَما بَارْکتَ على آلِ إبْراهِيم، إنَّکَ حميدٌ مجيدٌ  مُحَمَّد، وَعَلى
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو محمد کعب بن عجره  -6415

دانستيم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبر ما برآمد، گفتيم: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ، پس چگونه بر شما درود فرستيم؟که چگونه بر شما سالم کنيم

محمد فرمود: بگوئيد: اللهم صل علی محمد... بار خدايا! درود فرست بر محمد و بر آل 

چنانچه درود فرستادی بر آل ابراهيم، همانا تو ستوده و با عظمتی. بار  اهلل عليه وسلم یصل

چنانچه برکت   عليه وسلماهلل یمحمد صلو بر آل  اهلل عليه وسلم یمحمد صلخدايا! برکت نه بر 

 نهادی بر آل ابراهيم همانا تو ستوده و با عظمتی.
 

أَتاناَ رسُوُل اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيِْه : قال عنْه، اللَّه رضی الْبدْری، مْسعُود أبی وعنْ -6411 

سعد: أمرَنَا اللَّه أنْ  وسَلَّم، وََنحْنُ فی َمجِْلس سعد بِن عُبَادَةَ رضی اللَّه عنه، فقالَ لهُ َبشِيُر بْنُ

نُصلِّی علَيْکَ يا رسولَ اللَّه، فَکَيْفَ ُنصَّلی علَيْک؟ فَسکَتَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، حتى 

َحمَّد، َوعَلى اللَّهمَّ صلِّ عَلى مُ :قولُوا ، تَمنَّيْنَا أنَّه لمْ َيسْأَلْه، ثمَّ قال رسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم 

آلِ مُحمَّد، کما صليَْت على آل إبْراهِيم، وَبارِکْ عَلى ُمحَمَّد، وعَلى آِل ُمحمَّد، کما بَارْکتَ َعلى آل 

 رواُه مسلم. «إبْراهِيم، إنَک حمِيدٌ مجِيد، والسالم کما قد عَلِمتم 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -6411
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 یرضنزد ما آمد، در حاليکه ما در مجلس سعد بن عباده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بوديم. بشير بن سعد بوی گفت: خداوند ما را امر نموده که بر شما درود فرستيم، پس  اهلل عنه

 چگونه بر شما درود فرستيم؟

ه سکوت فرمود، تا اينکه آرزو کرديم کاش از او نپرسيد اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بوديم!

اللَّهمَّ صلِّ عَلى ُمحَمَّد، وَعَلى آِل »فرمود: بگوئيد:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلسپس 

مُحمَّد، کما صليَْت على آل إْبراهِيم، َوبارِکْ عَلى مُحَمَّد، وعَلى آلِ مُحمَّد، کما بَارکْتَ َعلى آل 

 د، بگوئيد.و سالم را چنانچه دانستي« إبْراهِيم، إنَک حمِيدٌ مجِيدٌ.
 

قَالُوا يا رسول اللَّه کَيْفَ نَُصلِّی  :قال عنه، اللَّه رضی السَّاعِدی، حَُميْدٍ أبی وعَنْ -6417  

قولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على ُمحمِّد، وَعلى أزْواجِهِ وَُذرِّيَّتِه، کما صَلَّيْتَ على إبْراهِيم، وبارکْ »  عَلَيْک؟ قال:

 متفقٌ عليه.« وَاجِهِ وذُرِّيَّتِه، کما باَرکتَ على إبْراهِيم، إنَّکَ حمِيدٌ مجِيدٌ عَلى مُحَمَّد، وعَلى َأزْ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو حميد ساعدی  -6417

 چگونه بر شما درود فرستيم؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

ن و فرزندانش چنانچه بر اوالد فرمود: بگوئيد: بار خدايا! درود فرست بر محمد و همسرا

ابراهيم فرستادی. و برکت ده بر محمد و همسران و فرزندانش چنانچه بر اوالد ابراهيم برکت 

 نهادی، همانا تو ستوده و بزرگی.
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 کتاب ذکرها
 باب در فضيلت ذکر و تشويق بر آن -244

 

 45العنکبوت:  وَلَذِْکُر اللَّهِ َأکْبَرُ { قال اهلل تعالی: }

 652البقرة:   فَاْذکُرُوِنی أَذُْکْرکُْم { قال تعالی: }و 

وَاْذکُر رَّبَّکَ ِفی نَفِْسکَ تََضرُّعاً وَخِيفَةً وَدُوَن الْجَْهرِ مِنَ الَْقوْلِ بِالُْغدُوِّ  و قال تعالی: }

 215األعراف:  وَاآلصَالِ وَالَ تَکُن مِّنَ اْلغَافِلِينَ{

 61الجمعة:  هَ کَثِيراً لََّعلَّکُمْ تُفْلُِحوَن{وَاذُْکرُوا اللَّو قال تعالی: }

وَالذَّاکِرِيَن اللََّه کَثِيرًا }إلی قوله تعالی:  {إِنَّ اْلمُسْلِمِينَ وَالُْمسْلِمَاتِو قال تعالی: }

 35األحزاب:  وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَُهم مَّغْفِرًَة وَأَجْراً َعظِيماً{

{ { وََسبِّحُوهُ بُکَْرةً وَأَصِيال46ًهَا الَّذِينَ آمَنُوا اْذُکرُوا اللَّهَ ِذکْرًا کَثِيراً}يَا أَيُّ و قال تعالی: }

 42 – 46األحزاب:  {42}

 و اآليات فی الباب کثيرة معلومة
 

 45خداوند می فرمايد: و همانا ذکر کنيد خدا بزرگتر است. عنکبوت: 

 652م. بقره: و می فرمايد: پس مرا ياد کنيد، شما را ياد کن

و می فرمايد: و ياد کن پروردگارت را در ضميرت، به زاری و ترسکاری و ياد کن 

پروردگار خود را به کالمی آهسته تر از بلند آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافالن. 

 215اعراف: 

 61و می فرمايد: و خدا را بسيار ياد کنيد، تا رستگار شويد. جمعه: 

د: همانا مردان و زنان مسلمان..... تا فرموده اش: مردان و زنانی که خدا را و می فرماي

 35بسيار ياد می کنند، خداوند بر ايشان آمرزش و مزد عظيمی را مهيا فرموده است. احزاب: 

و می فرمايد: ای آنانکه ايمان آورده ايد، خدا را بسيار ياد کنيد، و در صبح و شام تسبيح 

  42 – 46ب: وی را گوئيد. احزا
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»  :وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ  قالَ: قال عنْهُ  اللَّه رضی هُريرة، أبی وعَنْ -6418

کَلِمتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلى اللِّسان، ثَقيِلَتانِ فی المِيزَان، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّْحمن: سُبْحان اللَّهِ وَبِحَْمدِهِ، 

 متفقٌ عليه. « سُبحانَ اللَّه العظيمِ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6418

فرمود: دو کلمه است که بر زبان سبک بوده و در ميزان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گران و در نزد رحمان جل جالله محبوب است: سبحان اهلل... پاکيست خدا را و به ثنايش 

 است.ترزبانم. پاکيست خداوندی را که بزرگ 
 

ألن أَُقوَل » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولُ قالَ: قال عنْهُ اللَّه رضی وعَنْهُ -6419 

رواه  «سبْحانَ اللَّه، وَالحَمُْد للَّه، وال إلَه إالَّ اللَّه، وَاللَّه أکْبر، أَحبُّ إلیَّ مِمَّا طََلعَت عليهِ الشَّمُْس 

 مسلم.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرض از ابو هريره -6419

فرمود: همانا اينکه بگويم سبحان اهلل... پاکيست خدا را و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ثنا مر خداوند راست و معبود برحقی جز اهلل نيست و خدا بزرگتر است. در نزدم محبوبتر است 

 از آنچه بر آن آفتاب طلوع نموده است.
 

منْ قال ال إله إالَّ اللَّه وَحْدَهُ ال »  :قال اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  رسُولَ أنَّ وعنهُ -6461

 َعشر عَدْل لَهُ  کانَتْ  مَرَّةٍ مِائةَ يومٍ  فی قَدِير، شَیءٍ ُکلِّ عَلى وَهُوَ  الحَمْد، َولهُ المُلک، لهُ شرِيَک لَهُ، 

مِائة سيِّتَة، وکانت له ِحرزاً مِنَ الشَّيطَانِ يومَهُ ذلکَ  عنهُ وَمُحِيت حَسَنة، مِائَةُ لَهُ وکُتِبَتْ رقَابٍ

من قالَ سُبْحَانَ »، وقال:  «حتى يُمِسی، ولم يأْتِ َأحدٌ بِأَفَضل مِمَّا جاءَ بِِه إالَّ رجٌُل عَمِلَ َأکَثر مِنه 

 متفقٌ عليه. «بَدِ البَْحر اللَّهِ وَبحْمدِه، فی يوْم مِائَةَ َمرَّة، ُحطَّْت خَطَاياه، وإنْ کَانَْت مِثْلَ زَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6461

فرمود: آنکه در هر روز صد بار بگويد: ال إله إالَّ اللَّه وَحَْدُه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ال شرِيَک لَهُ... نيست معبود بر حقی جز اهلل تعالی که يگانه است و شريکی او را نيست، 

اهی و حمد و ثنا اوراست و او بر هر چه خواهد، قدرتمند است. برايش برابر آزاد کردن ده پادش

برده است و برايش صد نيکی نوشته می شود و از او صد گناه کم می گردد و برای او در آن روز 
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تا شام حفظ و پناهی از شيطان می باشد و هيچيک بهتر از آنچه که وی آورده نمی آورد، مگر 

بيش از او عمل نموده است و فرمود: آنکه در روزی صد بار سبحان اهلل و بحمده گويد  مرديکه

 گناهانش محو می شود، هرچند مانند کف دريا باشد.
 

» : قال وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی عَن عَنْهُ اللَّه رضی األنصَاریِّ أيوبَ أبی وعَنْ -6466 

دهُ ال َشرِيَک له، لَُه المُلْک، ولَُه الحمْد، وَُهو على کُلِّ َشیءٍ قَِدير، عشْر مَنْ قالَ ال إله إالَّ اللَّه وحْ

 متفق عليه. «مرَّات: کان کَمَنْ أَعْتَقَ أرْبعَة أَنفُسٍ مِن وَلِد إْسماعِيلَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ايوب انصاری  -6466

ار بگويد: ال إله إالَّ اللَّه وحْدهُ ال َشرِيکَ له، َلُه فرمود: آنکه ده ب اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 المُلْک، ولَُه الحمْدُ... مانند شخصی است که چهار کس از فرزندان اسماعيل را آزاد کرده باشد.
 

أال » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسولُ لی قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضی ذَرٍّ أبی وعنْ -6462 

 رواه مسلم. «رُکَ بِأَحبِّ الکاَلمِ إلى اللَّه؟ إنَّ أحبَّ الکَالِم إلى اللَّه: سُبْحانَ اللَّه وبحَمْدِهِ أُخْبِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6462

به من فرمود: آيا خبر ندهم به محبوبترين سخن در نزد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 م در نزد خدای تعالی سبحان اهلل و بحمده است.خداوند؟ همانا محبوبترين کال
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّه رسُولُ قال: قال عنْهُ اللَّه رضی األْشعَرِیِّ مالکٍ أبی وعَنْ -6463

 أو تَْمأُل  الطُُّهوُر شَْطُر اإليمان، والحمُد للَِّه َتْمألُ المِْيزان، وسُبْحَانَ اللَّهِ والحمُْد للَّه تمْنِن »: وسَلَّم

 رواهُ مسلم.« ما بَيْنَ السَّمَواتِ واألْرضِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو مالک اشعری  -6463

فرمود: پاکی نصف ايمان است و الحمد هلل ميزان را پر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ند، ميان آسمانها و زمين می سازد و سبحان اهلل و الحمد هلل پر می کند يا اينکه فرمود: پر می ک

 را.
 

جاءَ أَعْرَابی إلى رسُولِ اللَّه صَّلى  :قال عنْهُ اللَّه رضی وقَّاصٍ أبی بنِ سعْدِ وعَنْ -6464 

قُل ال إله إالَّ اللَّه وحدَهُ ال شرِيکَ له، اللَّه َأکْبَرُ »  اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: علِّمْنی َکالماً أَقُولُه. قال:
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،  «، والحمْدُ للَّهِ کَثيرا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِين، وال حوْل وَال قُوَّةَ إالَّ باللَّهِ الَعزيز الحکيمِ کَبِيرا

 رواه مسلم.« قُل: اللَُّهمَّ اْغفِرْ لی وارْحمنی. واهِْدنی، وارْزُقْنی »  قال: فَهؤالء لِرَبِّی، فَما لی ؟ قال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6464

آمده گفت: گفتاری بمن بياموز تا آن را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاعرابيی خدمت 

 بگويم.

فرمود: بگو ال اله اال اهلل وحده... نيست معبود برحقی جز اهلل که يگانه است و شريکی 

د و پاکيست مر خداوندی را ندارد. خداوند بزرگ است به بزرگی يی و حمد زياد مر خداوند را با

که پروردگار جهانيان است و گرديدنی از معصيت و قدرتی بر انجام طاعت بدون توفيق 

 خداوندی که غالب و با حکمت است، وجود ندارد. 

 گفت: اين برای پروردگار من است، پس برايم چه؟

ايتم نما و روزی ام فرمود: بگو: اللهم اغفرلی... بار خدايا مرا بيامرز و برمن رحم کن و هد

 عطا کن.
 

إذا انَْصرَف » کان َرسُولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم: : قال عنْهُ  اللَّه رضی ثوبانَ وعنْ -6465

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّالم، ومِنکَ السَّالم، تبارکْتَ يَاذا الجاللِ واإلکرام »  مِنْ صالِتهِ اسْتَغفَر َثالثا، وقال:

 أَسْتَغْفرُ اللَّه، أَسْتَغِْفرُ اللَّه.قال: تقول:  کيَف االستِغفَار؟ لألَوْزاعی وُهوَ َأحَد رُواةِ الحديث:قِيل  «

 رواهُ مسلم.
 

 روايت شده که گفت:  اهلل عنه یرضاز ثوبان  -6465

نمازش را تمام می نمود، سه بار استغفر اهلل گفته و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

 ود: اللهم انت السالم...می فرم

 بار خدايا! تو سالمی و سالمتی از تست، بزرگی ای خداوند بزرگی واحترام.

 برای اوزاعی که يکی از راويان حديث است، گفته شد: استغفار چگونه است؟

 گفت: استغفر اهلل، استغفر اهلل.
 

للَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم کَان إذا ا رَسُول أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی شُعْبةَ بن المُغِيرةِ وعَن -6461 

ال إلهَ إالَّ اللَّه وحَْدهُ ال شَرِيکَ َله، لُه المُْلکُ ولَُه الحَمْد، وهُوَ َعلى کُلِّ » فَرغَ مِنَ الصَّالة وسلَّم قال: 
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متفقٌ  «الجَدِّ مِنَْک الجدُّ  شَیءٍ قَدير. اللَُّهمَّ ال ماِنعَ لما أْعطَيْت، َوال ُمعْطیَ لما مَنَعْت، وال ينْفَعُ ذا

 عليه.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -6461

از نمازش فراغت يافته و سالم می داد، می فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

از ال اله اال اهلل... معبود بر حقی جز اهلل نيست، شريکی او را نيست و پادشاهی و سپاس خاصی 

آن اوست و او بر همه چيز تواناست. بار خدايا! مانعی برای آنچه دادی و دهنده ای برای آنچه 

 منع نمودی نيست، و خداوند اقبال و نسب را اقبال و نسب نفع نمی رساند.
 

، حينَ صالةٍ َکلِّ دُبُرَ يقُول کان أَنَّهُ عنْهُما تعالى اللَّه رضی الزُّبَيْرِ بن اللَّه عبد وعَنْ -6467

ال إلَه إالَّ اللَّه وَْحدَهُ ال شريَک له، لُه الملُک ولُه الحَمْد، وهَُو عَلى کُلِّ شیءٍ قَدير. ال حوْلَ يُسَلِّم: 

إله إالَّ سن، ال وَال قُوَّةَ إالَّ بِاللَّه، ال إله إالَّ اللَّه، وَال نَعْبُدُ إالَّ إيَّاه، لهُ النعمة، ولَهُ الفضْلُ َولَهُ الثَّنَاءُ الحَ

وکَان رسوُل اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وَسلَّم قالَ ابْنُ الزُّبَيْر: اللَّه ُمخْلِصِيَن لَُه الدِّينَ ولوْ َکرِه الکَافرُون.

 رواه مسلم. يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبَُر ُکلِّ َصالٍة مکتوبة،
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز عبد اهلل بن زبير  -6467

هر نماز بعد از سالم دادن می گفت: ال اله اال اهلل وحده... معبود برحقی جز اهلل در عقب 

نيست، شريک و انبازی او را نيست، و پادشاهی و سپاس خاص از آن اوست و او بر همه چيز 

توانا است، و حول و قوه ای جز بتوفيق و ياری حق تعالی ميسر نيست، و نمی پرستيم، جز اورا، 

ت و فضيلت است و خاص اوراست ثنای نيکو، معبود برحقی جز اهلل نيست، در او خداوند نعم

حاليکه اعمال مان را خالص برای او انجام می دهيم، هر چند کافران را ناخوش آيد. ابن زبير 

 بعد از هر نماز فريضه آنرا می گفت. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلرضی اهلل عنهما گفت: 
 

رَة رضی اللَّه عَنْهُ أنَّ ُفقَرَاءَ المُهاجِِرينَ َأتَوْا َرسُولَ اللَّه صَلّى اهلُل هُري أبی وعنْ -6468 

ذَهب أْهلُ الدُّثُورِ بالدَّرَجاتِ العُلى ، وَالنِّعِيمِ المُقيم: يَُصلُّونَ کَما ُنصلِّی،  عَلَيْهِ وسَلَّم فقالُوا:

فقالَ: ون، ويَعْتَِمرُون، وَُيجاهِدُون، ويتَصَدَُّقون. وَيصُومُونَ کما َنصُوم، ولهمُ فَْضلٌ مِنْ أمْوال: يحجُّ

أال أُعلمُکُْم شَيْتاً تُدِْرکُونَ ِبهِ مَنْ سبَقَُکم، وَتسبِقُونَ بِِه منْ بَْعدُکم. وال يَکُونُ أَحٌَد أَْفضلَ مِْنکُْم » 

تُسبُِّحون، وتَْحمدُونَ وتُکَبِّرُون، »قال:  بَلَى يا رسول اللَّه، قالُوا: «إالَّ مَنْ صَنَعِ مِثلَ ما صَنَعْتُم؟ 

قال أبُو صالحٍ الرَّاوی عنْ أبی هُرَْيرة، لمَّ ستِل عنْ کيْفِيةِ ذِْکرِهن،  «خلْفَ ُکلِّ صالٍة ثالثاً وَثالثينَ 
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متفقٌ عليهِ  .يقول: سُبْحان اللَّه، والحمْدُ للَّه، واللَّه أکْبر، حتَّى يُکوَن مِنْهُنَّ ُکلِّهنَّ ثالثاً وثالثين قال:

سمِع  :فقالوا وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولِ إلى المُهَاِجرِينَ فُقَراءُ فَرجع: روايتِه فی مُسْلمٌ وزاد 

ه ذلکَ َفضُْل اللَّ» فقالَ رَسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم:  إخْوانُنا أهُل األْموال ِبما فعَلْنَا، ففعَلُوا مِثْله؟

 . «يُؤْتِيهِ منْ يشاءُ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6468

آمده و گفتند: ثروتمندان مرتبه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفقرای مهاجرين خدمت 

های بلند و نعيم ابدی را نائل شدند، مثل ما نماز گزارده و روزه می گيرند و برای آنها فضيلتی 

 از اموالی که دارند، حج می کنند و عمره می نمايند و جهاد نموده و صدقه می دهند.است بر ما 

فرمود: آيا بشما تعليم ندهم چيزی را که بدان کسانی را که از شما پيشی گرفته اند، 

دريافته و از کسانيکه بعد از شما اند، سبقت کنيد و هيچکس بهتر از شما نباشد، مگر کسيکه 

 دهد!عمل شما را انجام 

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: آری يا 

 بار در عقب هر نماز سبحان اهلل و الحمد هلل و اهلل اکبر بگوئيد. 33فرمود: اينکه 

عنه گفت: چون از چگونگی ذکر شان پرسيده شد،  اهلل یرضابو صالح راوی از ابو هريره 

 بار پوره شود. 33ا اينکه از هر کدام آن گفت: می گويند: سبحان اهلل و الحمد هلل و اهلل اکبر ت

اهلل عليه  یرسول اهلل صلو مسلم در روايتش افزوده که: سپس فقرای مهاجرين خدمت 

 باز گشته و گفتند: برادران ثروتمند ما از کار ما خبر شده و مثل آن را انجام دادند.  وسلم

کسيکه بخواهد آن را می فرمود: اين فضل خدا است بهر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دهد.
 

مَنْ سَبَّحَ اللَّه فی دُُبرِ کُلِّ صالٍة » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رَسُولِ عنْ وعنْهُ -6469 

الَّ اللَّه ثَالثاً وثَالثين، وَحمِدَ اللَّه َثالثاً وَثالثين، وکَبََّر اللَّه َثالثاً وََثالثينَ وقال تَمامَ المِائَة: ال إلهَ إ

وحْدَه ال شَريک له، َلهُ المُلُْک وَلَهُ الحمْد، وُهو على کُلِّ شَیٍء قَدِير، غُفِرتْ خطَاياهُ وإن کَاَنتْ مِْثَل 

 رواُه مسلم. «زَبدِ الْبَْحرَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6469
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بار  33بار سبحان اهلل و  33از فرمود: آنکه بعد از هر نم اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بار اهلل اکبر گفته و برای اتمام صد بگويد: ال إلهَ إالَّ اللَّه وحْدَه ال َشريک له، لَُه  33الحمد هلل و 

المُلْکُ وَلَهُ الحمْد، وهُو على ُکلِّ شَیءٍ قَدِيرٌ. گناهانش آمرزيده می شود، هر چند مثل کف دريا 

 باشد.
 

» عُجْرةَ رضی اللَّه عَنْهُ عَنْ رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:  بن کْعبِ وعنْ -6421

دُُبَر ُکلِّ صالةٍُِ مکتُوبة: َثالثاً وَثالثينَ تَسْبِيحَة، َوثَالثاً  أَو فَاعِلُهُنَّ  مُعقِّبَاتٌ ال يَخِيبُ قَائُِلهُنَّ 

 رواه مسلم. «بِيرةً وَثَالثِينَ تَحْمِيَدة، وَأَرَْبعاً وثَالثِينَ تَک
 

 از کعب بن عجره رضی اهلل عنه روايت است که: -6421

فرمود: تسبيحاتی است که انجام دهنده يا گويندهء آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بار اهلل  34بار الحمد هلل و  33بار سبحان اهلل و  33در عقب هر نماز فريضه محروم نمی گردد، 

 اکبر.
 

دِ بن أبی وقاص رضی عنْهُ أنَّ رَسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کاَن سع وعنْ -6426 

اللَُّهمَّ إنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الجُبِْن والْبُخلِ وَأَعوذُ ِبکَ مِْن أنْ » يَتَعوَّذُ دُُبر الصَّلَواتِ بِهؤالءِ الکلِمات: 

 رواه البخاری. «نَةِ الدُّنْيا، وَأعوذُ ِبکَ مِنْ فِتْنَةِ القَبر أُرَدَّ إلى أرْذَل العُُمرِ وَأعُوذُ بَِک مِنْ فِتْ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6426

در عقب هر نماز به اين سخنان پناه می جست: اللهم...  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ردانده شوم و از فتنهء دنيا و بار خدايا من از ترس و بخل و از اينکه به پست ترين عمر باز گ

 عذاب قبر بتو پناه می جويم.
 

يَا » : وقال بيَدِهِ أَخَذَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُول أَنَّ  عَنْهُ اللَّه رضی معاذٍ وعنْ -6422

لِّ صَالةٍ تُقول: اللَّهُمَّ أِعنِّی أُوصِيکَ يَا معاذُ ال َتدعَنَّ فی دُُبرِ کُ » فقال:  «مُعَاذ، وَاللَّهِ إنِّی ألُحِبُّکَ 

 .صحيح بإسناد داود أبو رواهُ  .  «على ِذکْرِک، وشُکْرِک، َوحُسنِ عِبادتِکَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاذ  -6422
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دست وی را گرفته و گفت: ای معاذ سوگند به خدای جل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و فرمود: ای معاذ ترا سفارش می کنم تا در عقب هر نماز ترک  جالله که ترا دوست می دارم

 ننمائی که بگوئی: اللهم... بار خدايا! مرا بياد خويش و سپاس و شکر و عبادت نيکت ياری فرما!
 

إذا »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی هُرْيرة أبی عنْ -6423 

أَحدُُکْم فَليسْتَعِذ بِاللَّه مِنْ أرْبَع، يقول: اللَّهُمَّ إنِّی أُعوذُ بَِک مِْن عذَاِب جهَنَّم، وَمِنْ عََذابِ  تَشَهَّد

 . رواه مسلم. «القَبرِ، وَمِنْ فِتْنةِ المحْيَا والمَمات، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ 
 

 است که:از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت  -6423

فرمود: هرگاه يکی از شما در تشهد بنشيند، بايد از چهار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

چيز به خداوند پناه جسته و بگويد: اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم... خدايا! من از عذاب 

 دوزخ و عذاب قبر و از فتنهء زندگی و مرگ و از شر فتنهء دجال مسيح بتو پناه می جويم.
 

 ما آِخر مِنْ يکونُ  الصَّالةِ إلى قام إذا اللَّهِ َرسُولُ کانَ : قال عنْهُ  اللَّه رضی عَلِیٍّ وعنْ -6424

اللَّهمَّ اغفِرْ لی ما قَدَّمتُ وما أَخَّْرت، وما أَسْرَرْتُ ومَا أعْلَنْت، وما » : والتَّسْلِيم التَّشَهُّدِ بينَ يقولُ

 رواه مسلم. «مِنِّی، أْنتَ المُقَدِّم، وَأْنتَ المُؤَخِّر، ال إله إالَّ أْنتَ  أَسْرفْت، وما أَنتَ أَعْلمُ ِبهِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض یعلاز  -6424

به نماز می ايستاد، آخرين چيزی که در بين تشهد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

يا بيامرز برايم آنچه را که در گذشته سالم می گفت: اين دعا بود که: اللهم اغفر لی ما... بار خدا

و آينده و پنهان و آشکار انجام دادم )و می دهم( و آنچه از حد گذری نمودم و آنچه تو از من به 

آن دانا تری. تو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده ای، و معبود برحقی جز تو 

 وجود ندارد.
 

کانَ النبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يُکِْثرُ أنْ يقوَل ا قَالَت: عنْهَ اللَّه رضی عائشةَ وعنْ -6425 

 متفقٌ عليه. «فی ُرکُوعِِه وَسُجُودِه: ُسبْحَانَکَ اللَُّهمَّ َربَّنَا وَبِحَْمدک، اللَّهُمَّ اغِْفرْ لی 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6425
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جدهء خويش اين دعا را زياد می گفت که: در رکوع و س اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

سبحانک اللهم... پاکيست ترا ای خدا، پروردگار مان ثنای ترا می گويم، پروردگارا برايم 

 آمرزش نما.
 

»  :وسجودِه رُکوِعهِ فی يَُقولُ کانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُولَ أنَّ وَعَنْهَا -6421 

 رواه مسلم. «المالئِکةِ وَالرُّوحِ  سُبُّوحٌ قدُّوسٌ ربُّ
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6421

در رکوع و سجدهء خويش می فرمود: سبوح قدّوس.. رکوع و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

سجدهء من برای ذاتيست که در منتهای پاکی و طهارت است و پروردگار فرشتگان و روح 

 )جبرئيل( می باشد.
 

فَأَمَّا » : قال  وسَلَّم َعَليْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُول أنَّ  عنْهُما اللَّه رضی عَبَّاسٍ ابن وعَنِ -6427 

 رواه مسلم. «الرُّکوعُ فََعظِّموا فيهِ الرَّب،وأمَّا السُّجُوُد فَاجْتَهِدُوا فی الدُّعاء فَقَمِنُّ أنْ ُيسْتَجَاب لَُکمْ 
 

 نهما روايت است که:اهلل ع یابن عباس رضاز  -6427

فرمود: در رکوع پروردگار را به بزرگی ياد کنيد و در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سجده به دعاء بکوشيد، زيرا سزاوار است که دعای شما در آن مورد، قبول قرار گيرد.
 

أقربُ » : قال وسَلَّم  عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی هريرةَ أبی وعن -6428 

 رواهُ مسلم. «ما يَکونُ العبْدُ مِن ربِّهِ َوهَو ساجد، فَأَکِثرُوا الدُّعاءَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6428

فرمود: حالتی که بنده به پروردگارش نزديکتر است،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نيد.حالت سجده است، پس در آن زياد دعا ک
 

اللَُّهمَّ اغفِرْ لی  ُسجُودِهِ فی يقُولُ کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُول أنَّ وعنهُ -6429

 رواهُ مسلم. «ذَنبی کُلَّه: دِقَّه وجِلَّه، وَأوَّله وَآخِرَه، وعالنيته وَِسرَّه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6429
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در سجده اش می فرمود: اللهم اغفر لی ذنبی...   عليه وسلماهلل یرسول اهلل صل

 پروردگارا! همهء گناهان کوچک و بزرگ و اول و آخر و آشکارا و پنهانم را بيامرز!
 

افتَقدْتُ النبی َصلّى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم ذَاَت لَيْلَة، : قالَت عنْها اللَّه رضی عائشةَ وعنْ -6431 

وفی رواية: « سُبْحَانکَ وبحمدِک، ال إلهَ إالَّ أنَْت » يقول:  أوْ سَاجدٌ  هُو راکعٌ  فَتَحَسَّْستُ، فَإذَا

اللَّهُمَّ إنِّی َأعُوذُ »  فَوقَعَت يَدِی على َبطْنِ قَدميه، وهُوَ فی الَمْسجِد، وهما منُْصوبتان، َوهُوَ يَقُول:

وذُ ِبک مِنْک، ال أُحِْصی ثَنَاءً عليکَ أَْنتَ کما بِرضَاکَ مِنْ سََخطِک، وبمُعافاتِکَ مِنْ عُقوبتِک، وَأَعُ

 رواهُ مسلم. «أثنيتَ على نَفِْسکَ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6431

را گم کردم، بعد ايشان را جستجو نمودم و ديدم که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلشبی 

را و به حمد و ثنای تو مشغوليم، معبود رکوع يا سجده نموده و می فرمود: سبحانک... پاکيست ت

 برحقی جز تو نيست.

و در روايتی آمده که: دستم کف پايشان را لمس کرد، در حاليکه ايشان در مسجد بودند 

و پاهای شان ايستاده بود و می فرمود: اللهم انی اعوذ... بارخدايا! من از خشمت به رضای تو و 

تو به خودت پناه می جويم و ثنايت را چنانچه خود از عذابت به عافيت و بخششت و از خشم 

 بر خويشتن ثنا گفته ای شمارش نتوانم.
 

کُنَّا عِنْد رسُولِ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيِْه  :قال عنْهُ اللَّه رضی وقاصٍ  أبی بن سعدِ وعنْ -6436

فَسَأَلَهُ سائِلٌ مِنْ جُلَسائِه:  «أَيعجِزُ أَحدُکم أنْ يکِْسبَ فی کلِّ يوْمٍ أَلف حَسنَة، »  وسَلَّم فقال:

يُسَبِّحُ مِائةَ تَسْبِيحة، فَيُکتَبُ لهُ أَلفُ حسَنَة، أوْ يَُحطُّ عنُْه ألفُ »  کيفَ يکسِبُ أَلفَ حَسَنة؟ قال:

 رواه مسلم. «خَطِيتَةٍ 

  

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6436

بوديم و فرمود: آيا عاجز می شود، يکی از شما که  يه وسلماهلل عل یرسول اهلل صلما نزد 

 هزار نيکی انجام دهد؟

شخصی از همنشينانش پرسش نموده و گفت: چگونه يکی از ما می تواند که هزار نيکی 

 انجام دهد؟ 
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فرمود: صد بار سبحان اهلل می گويد برايش هزار نيکی نوشته می شود، يا اينکه از او 

 ود.هزار گناه کم می ش
 

يُصْبُِح عَلى »  :قال وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رُسولَ َأنَّ عنْهُ  اللَّه رضی ذَرٍّ أبی وعنْ -6432

 کُلِّ ُسالمَى مِنْ أَحِدکُْم صَدَقة: فکُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَة، وکُلُّ تَحْمِيَدةٍ صَدََقة، وَکُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَة، وکُلُّ 

، وَأَْمرٌ بِالمعْرُوفِ َصدقَة، وَنَْهٌی عَنِ المُنکَرِ صدقَة. َويُجْزِیءُ مِنْ ذلکَ رکْعتَانِ تَکْبِيرةٍ صدقَة

 رواه مسلم.« يَرَْکعُهُما منَ الضُّحَى 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6432

 فرمود: بر هر بند و مفصل شما صدقه الزم می گردد. پس اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

هر سبحان اهلل، هر الحمد هلل و هر ال اله اال اهلل و هر اهلل اکبر صدقه است و امر به معروف و 

 نهی از منکر صدقه است و کفايت می کند از جای اينها دو رکعتی که در چاشتگاه می گزارد.
 

بی صَلّى اهللُ عَلَيِْه الن أنَّ عَنْها اللَّه رضی الحاِرثِ بنتِ جُوَيْرِيَةَ المؤمنينَ أُمِّ وعَنْ -6433 

وسَلَّم خَرجَ مِنْ عِنِْدهَا بُکَرةً حِينَ صَلَّى الصُّبَْح وهِیَ فی مسْجِِدهَا، ُثمَّ رَجع بَعْد َأنْ أَضْحى وهَی 

فَقَالَ النبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ  نَعم:قالَت:  «مازْلِت على الحال التی فارَقْتُکَ عَلَيْهَا؟ » جَالِسةٌ فقال: 

لَقَدْ قُلْتُ َبعِْدکِ أرْبَعَ َکلمَاتٍ ثَالثَ مرَّات، َلوْ وُزَِنتْ بمَا قُْلِت مُنْذُ الْيَومِ لَوَزَنْتهُن: سُبْحَانَ »  م:وسَلَّ

 رواه مسلم. «اللَّهِ وبحْمدِهِ عَدََد خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَِزنَةَ عرِْشه، ومِداد َکلمَاِته 

هِ عددَ خَلْقِه، سُبْحَاَن اللَّهِ رِضَاءَ نَفْسِه، سُبْحانَ اللَّهِ زِنَةَ َعرْشِه، سُبْحانَ اللَّوفی روايةٍ له: 

 . «سُبْحَانَ اللَّهِ ِمداد َکلماِتهِ 

أال أُعلُِّمِک َکلماٍت تَقُوِلينَها؟ سُبْحانَ اللَِّه عَدََد خلْقِه، سُبْحاَن اللَِّه » : الترمذی روايةِ  وفی 

اللَّه عدد َخلْقِه، سُبْحانَ اللَّه رضا نَفِْسه، سُبْحان اللَّهِ رضا نَْفسِهِ، سُبْحاَن اللَّه عَددَ خَلْقِه، سُبْحاَن 

رضا نَفْسِه، سُبحَانَ اللَّه زِنَةَ عرْشِه، سُبحَاَن اللَّه زِنََة عرِْشه، سُبحَانَ اللَّه زَِنةَ عرِْشه، سُبحَانَ اللَّهِ 

 . «دَ کَلماِته، سُبحَاَن اللَّهِ مِدادَ کَلماتِه مِدادَ کَلماتِه، سُبحَانَ اللَّهِ مِدا
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز ام المؤمنين جويريه بنت حارث  -6433

صبحدمی بعد از ادای نماز صبح از نزدش برآمد، در حاليکه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بود و فرمود: هنوز بر وی در مسجد خويش بود و بعد از چاشت بازگشت، در حاليکه وی نشسته 

 حالی هستی که از تو جدا شدم؟
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 گفت: بلی!

فرمود: بعد از تو چهار کلمه را سه بار گفتم که اگر وزن شود  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

به آنچه که تا هنوز گفتی با آن برابری می کند: سُبْحَانَ اللَّهِ وبحمْدِِه عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفِْسه، 

 ةَ عرْشِه، ومِداد کَلمَاتِه.وَزِنَ

و در روايتی از وی آمده که: سُبْحاَن اللَّهِ عدَد خَلْقِه، سُبْحَاَن اللَّهِ ِرضَاءَ نَفْسِه، سُبْحاَن اللَِّه 

 زِنَةَ َعرْشِه، سُبْحَانَ اللَِّه مِداد َکلماتِهِ.

؟ پاکيست خداوند و در روايت ترمذی آمده که: آيا بتو کلماتی را ياد ندهم که آنرا بگوئی

را به عدد مخلوقاتش و پاکيست خدا را به اندازهء که رضايت او حاصل گردد و پاکيست خدا را 

 هموزن عرشش و پاکيست خدا را به اندازهء رنگ قلم کلماتش.
 

: قال ،  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النبی عن عنه، اللَّه رضی األشعری، ُموَسى أبی وعنْ -6434 

 رواهُ البخاری. «الذی يَذکُُر ربَّهُ وَالذی ال يذُکرُه، مَثَل الحیِّ والمَيِّتِ  مَثَلُ»

مََثلُ البَيِْت الَّذی يُذَْکُر اللَّه فِيه، وَالبَيتِ الذی ال يُذْکَُر اللَّه فِيه، مَثَُل » ورواه مسلم فقال: 

 .« الحَیِّ والمَيِِّت 
 

 يت است که:روا اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6434

فرمود: صفت کسی که خدا را ياد می کند، و آن که ياد نمی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 کند، مانند زنده و مرده است.

و در روايت مسلم آمده که فرمود: و صفت خانه ای که در آن ذکر خدا می شود، و خانه 

 ای که در آن ذکر خدا نمی شود، مانند زنده و مرده است.
 

يقُولُ » عنْ أبی هُريرة، رضی اللَّه عنْه، أنَّ رسُولَ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال: و -6435 

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عبدی بی، وأنا مَعهُ إذا ذَکََرنی، فَإن َذکَرنی فی نَفْسه، َذکَْرتُهُ فی نَفسی،  اللَّه تَعالى :

 متَّفقٌ عليه. «منْهُمْ  خَيْرٍ  مسٍ فی وإنْ ذََکرَنی فی مال، ذکَرتُهُ 
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6435

فرمود: اهلل تعالی می فرمايد: من در نزد گمان بنده ام به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خويش می باشم، و من با وی هستم چون مرا ياد کند، اگر مرا در پنهانی ياد کند، او را در 
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گر مرا در ميان جمعی ياد کند، او را در ميان گروهی ياد کنم که از آن گروه پنهانی ياد کنم و ا

 بهتر است.
 

قالوا: ومَا  «سبقَ الُمفَرِّدُونَ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَسُولُ قالَ : قال وعَنْهُ -6431

 رواه مسلم.« الذَّاِکراُت الذَّاکِرُونَ اللَّه َکثيراً و»  المُفَرِّدُونَ يا رسُول اللَّه؟ قال:
 

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6431

 فرمود: سبقت گرفتند مُفَِرّدون! اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 مفردون کيانند؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 فرمود: مردان و زنانيکه خداوند را زياد ياد می کنند.
 

» رضی اللَّه عَنْهُ قال: سِمْعتُ رُسول اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يقول:  جابر وعن -6437 

 .حسن حديثٌ: وقال الترمِذیُّ  رواهُ . « أَفْضَلُ الذِّکر: ال إله إالَّ اللَّه 
 

 :گفت اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -6437

 هترين ذکر ال اله اال اهلل است.شنيدم که می فرمود: ب اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 
 

يا رسُولَ اللَّه، إنَّ َشرائِع  :قال رَُجالً أنَّ عْنهُ اللَّه رضی بُسْرٍ  بن اللَّه عبد وعنْ -6438

 «ال يَزاُل ِلسَانَُک رَطْباً مِنْ ِذکِْر اللَّهِ » اإلسْالِم قَدْ کَثُرْت علَی، فَأخبرْنی ِبشیءٍ أتشَبَّثُ بهِ قال: 

 رمذی وقال: حديثٌ حَسَن.رواهُ الت
 

 روايت است که وی گفت: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن بسر  -6438

قوانين اسالم بر من ياد شده، مرا بچيزی خبر ده که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صليا 

 بدان چنگ زنم؟

 فرمود: که هميشه بياد خداوند ترزبان باشی.
 

منْ قال: سُبْحاَن » ِن النبی صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال: عَ عنه، اللَّه رضی جابرٍ وعنْ -6439 

 . رواه الترمذی وقال: حديث حسن. «اللَّهِ وبحَمدِه، ُغرِستْ لُه نَخْلٌَة فی الجَنَّةِ 
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6439

ای او درختی از فرمود: آنکه بگويد: سبحان اهلل و بحمده بر اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 خرما در بهشت نشانده می شود.
 

لَقِيُت »  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُول قال: قال عَنْهُ اللَّه رضی مسْعُودٍ ابن وعن -6441 

م، وأَخبِْرهُْم إبراهيَم صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم لَيْلََة أُْسرِیَ بی فقال: يا مُحمَّدُ أقرِیءْ أُمََّتکَ مِنِّی السَّال

الَّ أنَّ الجنَّةَ طَيِّبُة التُّرُبةِ، عذْبُة الماءِ، وأنَّها قِيعاٌن وأنَّ ِغرَاسَها: سُبْحاَن اللَّه، والحْمدُ للَّه، وال إله إ

 . رواه الترمذی وقال: حديٌث حسن.«اللَّه واللَّه أکْبَُر 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6441

اسراء مالقات فرمود: ابراهيم عليه السالم را در شب  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهلل

به امتت از من سالم برسان و خبر شان ده که  اهلل عليه وسلم یمحمد صلنمودم، فرمود: ای 

بهشت دارای خاکی نيکو، آبی شيرين و جايگاه فراخی است و دانهء آن سبحان اهلل و الحمد هلل 

 و اهلل اکبر است.و ال اله اال اهلل 
 

أَال » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضیَ ، الدِّرداءِ أَبی وعنْ -6446 

 أُنَبِّتُکُم بِخَيِْر أَعْمَالِکُم، وأَزْکَاهَا عِند مليکِکم، وأَرْفعِها فی دَرجاتِکم، وخَيْرٌ لَکُمْ مِنْ إِنْفَاق الذَّهَبِ

»  قالوا: بلَى ، قال: «لفضَّة، وخَيْرٌ لَکُْم مِنْ أَنْ تَلْقوْا عدُوَّکم، فَتَضرُبوا أَعْنَاقَهُم، ويضرِبوا أَعْنَاقکُم؟وا

 .صحيح إِسناده: اللَّه عبد أَبو الحاکمُ قالَ الترمذی، رواهُ « . ذِکُر اللَّهِ تَعالى 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو الدرداء  -6446

فرمود: آيا شما را از بهترين و پاکترين اعمالتان در نزد  اهلل عليه وسلم یسول اهلل صلر

پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بيشتر سبب ازدياد درجات شما گرديده و از خرج 

کردن طال و نقره و از اينکه با دشمن تان روبرو شده گردنهای شان را بزنيد و يا گردنهای شما 

 نند، بهتر است؟را بز

 گفتند: آری!

 فرمود: ياد خداوند تعالی.
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 عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولِ مع دَخَل أَنَّهُ عَنْهُ اللَّه رضی وقَّاصٍ أَبی بنِ سعْدِ وعن -6442

أَْيسُر عَليِْک مِنْ أَال أُخِْبرُک بما ُهو » : فقال ِبه ُتسبِّحُ  حصىً  أَوْ  نَوىً  يديْهَا وبيْنَ اْمرأَةٍ  على وسَلَّم

سُبْحانَ اللَّهِ عددَ مَا خَلَقَ فی السَّماءِ ، وَسُبْحانَ اللَّهِ عددَ ما خَلَقَ فی » فقال:  «أَوْ أَفْضَلُ  هذا 

األَْرض، سُبحاَن اللَّهِ عددَ ما بيَْن ذلک، وسبْحانَ اللَّهِ عدد ما هَُو خَالِق. واللَّه َأکْبُر مِثَْل ذلک، 

. رواه  «هِ مِْثل ذلک، وال إِله إِال اللَّه مِثْل ذلک، وال حوْل وال ُقوَّةَ ِإالَّ باللَّه مِْثلَ ذلک والحَمْد للَّ

 الترمذی وقال: حديثٌ حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6442

او  بر زنی داخل شد، در حاليکه پيش روی اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی همراه با 

 دانه ای خستهء خرما يا ريگ بود که بدان تسبيح می گفت.

فرمود: آيا با خبرت نسازم بدانچه که برايت بهتر و آسانتر باشد؟ پس فرمود: سبحان 

اهلل... پاکيست خدا را عدد آنچه ميان آن دو آفريد و پاکيست خدا را عدد آنچه آفريننده است و 

 و ال حول و ال قوة اال باهلل همچنان و به همان اندازه. اهلل اکبر مثل آن و الحمد هلل همچنان
 

»  قالَ لی رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: :قال عنْه اللَّه رضی مُوسى أَبی وعنْ -6443 

« الَّ بِاللَّهِ ال حول وال قُوَّةَ إِ» فقلت: بلى يا رسول اللَّه، قال:  «أَال أَدُلُّک على کَْنزٍ مِنْ کُنُوزِ الجنَّة؟ 

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6443

برايم فرمود: آيا ترا به گنجی از گنجهای بهشت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 راهنمائی نکنم؟

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: آری يا 

 فرمود: ال حول وال قُوَّةَ ِإالَّ بِاللَّهِ 

 

باب فضيلت ذکر و ياد خدای تعالی در حال ايستاده، نشسته و به پهلو غلطيده و  -245

 بی وضوء و در حال جنابت و حيض، جز قرآن خواندن که برای جنب و حائض جائز نيست
 

وْلِی إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَْرضِ وَاخْتِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آليَاتٍ لِّأُ قال اهلل تعالی: }
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 - 691آل عمران:  {696}{ { الَّذِيَن يَذْکُرُوَن اللَّه قِيَاماً وَقُُعوداً وَعََلىَ جُُنوبِهِْم 691األلْبَابِ}

696 
 

خداوند می فرمايد: همانا در آفرينش آسمانها و زمين واختالف شب و روز دالئل روشنی 

ا را ياد می کنند. آل عمران: است برای خداوند خرد، آنانيکه ايستاده و نشسته و در پهلو خد

691 – 696  
 

کانَ رسُوُل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يذُکُر اللَّه  :قَالَت عنْهَا اللَّه رضیَ  عائشة وعنْ -6444

 رواه مسلم. تَعالى على کُلِّ أَحيانِه.
 

 وسلم اهلل عليه یرسول اهلل صلروايت شده که گفت:  اهلل عنها یعائشه رضاز  -6444

 در همهء اوقات ذکر خدا را می نمود.
 

لو َأنَّ » وعن ابن عبَّاسٍ رضی اللَّه عنْهما عن النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال:  -6445

ا، فَقُضِی بيْنهُما أَحَدکُْم إِذا أََتى أَهَلهُ قال: بِسْمِ اللَّهِ اللَُّهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجنِِّب الشَّيطانَ ما رزَقْتَنَ

  متفقٌ عليه.  «ولَد، لم يضُّرهُ 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6445

فرمود: هرگاه يکی از شما با همسرش هم بستر شود، بگويد:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

د( از شيطان دور بسم اهلل، اللهم... بنام خدا بار خدايا ما را و آنچه را که بما روزی دادی )فرزن

 بدار، زيرا هرگاه در ميان شان به فرزند حکم شود، شيطان به او ضرر نمی رساند.

 

 باب در مورد دعاهائی که در هنگام خواب شدن و بيدار شدن گفته می شود -241
 

يْهِ وسَلَّم عن حُذَيْفَة، وأَبی ذٍَرّ رضیَ اللَّه عَنْهُمَا قاال: کانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَ -6441

الحمْدُ للَّهِ الذِی أَحْيَانَا » وإِذا اسْتيقَظَ قال: « بِاسمِکَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ » إِذا أَوَى إِلى فِراشِهِ قال: 

 رواه الترمذی. «بعد مَا أَماتَنَا وَإِليْهِ النُّشورُ 
 

 از حذيفه و ابو ذر رضی اهلل عنهما روايت شده که گفتند: -6441
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به بسترش قرار می گرفت، می فرمود: با سمک  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلون چ

اللهم... خداوندا بنامت می ميرم و زنده می شوم. و چون بيدار می شد، می فرمود: الحمد هلل 

 الذی... ثنا باد خداوندی را که ما را پس از آنکه ميراند، زنده کرد و بازگشت بسوی اوست.

 

يلت حلقه های ذکر و دعوت به مالزمت و پيوستگی بر آن و منع از جدا باب در فض -247

 شدن و دوری از آن بدون عذر
 

وَاصْبِْر نَفَْسکَ مَعَ الَّذِينَ يَدُْعونَ رَبَُّهم بِاْلغَدَاةِ وَاْلعَِشیِّ يُِريدُونَ وَجَْههُ وَلَا  قال اهلل تعالی: }

 28الکهف:  تَعْدُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ{
 

د می فرمايد: و نگهدار خود را با کسانيکه در صبح و شام، پروردگار شان ار خوانده خداون

 28و رضای او را می طلبند و چشمت را از آنان مگردان. کهف: 
 

إِنَّ للَِّه » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ  قالَ: قال عنهُ  اللَّه رضی ُهريرةَ أَبی وعنْ -6447

کًَة َيطُوفُوَن فی الطُُّرق يَلْتَمُِسوَن أَْهلَ الذِّْکر، فإِذا وَجدُوا َقوْماً يذکُرُونَ اللَّه عَزَّ َوجلَّ، تَعالى مالئِ

 : وَهُوَ أَعْلم  تَـنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلى حاجِتکُم، فَيَحُفُّونَهم بِأَجْنِحَِتهم إِلى السَّمَاء الدُّنْيَا، َفيَسأَلهُم رَبُُّهم 

هل  قال: يَقُولُون: ُيسبِّحُونَکَ َويُکَبِّرونَک، ويحْمَدُوَنک، ويُمَجِّدُوَنک، فيقول: عِبَادِی ؟ ما يقولُ

قال: يقُولُون لو رَأَوْکَ کاُنوا أَشَدَّ لکَ  کَيْفَ لو رَأَوْنی؟، فيقولون: ال واللَّهِ ما رأَوْک، فَيَقُول: رأَوْنی ؟

قال: يَقُولون: يسأَلُوَنکَ  فماذا يَسأَلُون؟ لکَ تَسْبِيحا. فَيَقُول: عِبادَة، وأَشَدَّ لکَ تمْجِيدا، وأَکثرَ

 فَکَيَْف لو رَأَوَْها؟، قال: يَقُولُون: ال وَاللَّه ياربِّ مَا رأَوْهَا. قَال: يَقُول: َوهل رَأَوْهَا؟ الجنَّة. قال: يقول:

َفمِمَّ  رْصا، وَأَشَدَّ لهَا طَلَبا، وََأعْظَم فِيها رغْبة. قَال:قال: يَقُولُون: لو أَنَُّهم رأَوْها کَاُنوا أَشَدَّ علَيْهَا حِ 

قالَ: يقولونَ: ال واللَّهِ ما رأَْوهَا.  وهَل رَأَوْهَا؟ قَال: يقولُون يَتعَوَّذُوَن مِنَ النَّار، قال: فَيقُول: يَتَعَوَّذُون؟

 شَدَّ منها ِفرارا، وَأشَدَّ لها مَخَافَة. قَال: فيقُول:قال: يقُولُون: لو رَأَوْهَا کانوا أَ کَيْف لو رَأوْها؟، فَيقُول:

قَال: يقُولُ مََلکٌ مِنَ المالئِکَة: فِيهم فاُلنٌ لَيْس مِنهم، إِنَّمَا جاءَ  فَأُشْهدُکم َأنِّی قَد غََفْرتُ لهم،

 متفقٌ عليه. «هُمُ الجُلَسَاءُ ال يَشَْقى بِهم جلِيسُهم لِحاجَةٍ، قال: 

ايٍة لمسِلٍم عنْ أَبی ُهريرَة رِضی اللَّه عنُْه عَنِ النَّبِیِّ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال: رو وفی        

إِنَّ للَّهِ ماَلئِکَةً سَيَّارةً فُضًالءَ يتَتَبَّعُونَ مجالِس الذِّکر، فَإِذا وجدُوا مَجِلساً فِيهِ ذِکْر، قَعدُوا معُهم، » 

تِهِم حتَّى يَمْألُوا ما بيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماِء الدُّنْيَا، فَإِذا تََفرَّقُوا عَرجُوا وحفَّ بْعضُُهم بعْضًا بَِأجْنِحَ
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فَيَقُولُون: جِتْنَا مِنْ عِندِ  مِنْ أَيْنَ جِتْتُم؟ : وهُوَ أَعْلَمُ  وصعِدوا إِلى السَّماءِ ، فَيسْأَلهُمُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ 

وماذا  َنکَ، ويُکَبِّرُوَنک، وَيُهَلِّلُوَنک، وَيحْمَدُوَنک، وَيَسْأَلُوَنک. قال:عِبادٍ لَکَ فی األَْرض: يُسبحُو

فکَيْفَ لو رأَوْا  قالُوا: ال، أَیْ رب: قال: وهَلْ رَأَوْا جنَّتی ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَکَ جنَّتَک. قال: يسْأَلُونی ؟

 وَهَلْ رَأَوْا نَاِری ؟قالوا: منْ نَارِکَ يارب. قال:  ی ؟ومِمَّ يسْتَجِيُرونقالُوا: ويسْتَجِيرُونَکَ قال:  جنَّتی ؟

قَْد غفَْرتُ لُهم، وأَعطَيْتُهُمْ ما قالُوا: ويسْتَغْفِروَنک، فيقول:  فَکَْيفَ َلْو رَأَوْا نَارِی ؟،قالوا: ال، قال: 

خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَر، فَجلَس معهُم، قال: فَيقُولون: ربِّ فيهمْ فُالنٌ عبْدٌ سَأَلُوا، وأَجرْتُهم مِمَّا اْستَجارُوا. 

 « .ُهمْ القَوْمُ ال َيشْقَى بِهِْم جَلِيسُهُمْ  ولهُ غفَرْت، فيقول:
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6441

فرمود: برای خداوند فرشتگانی است که در راهها در پی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

وهی را بيابند که به ذکر خدا مشغول هستند، همديگر را صدا می اهل ذکر می گردند و چون گر

کنند که بشتابيد به آنچه که نيازمند بوديد و آنها را به بالهای خود تا آسمان دنيا بدرقه می کنند 

 و پروردگار شان از آنها سؤال می کند در حاليکه داناتر است: بندگانم چه می گويند؟ 

 سبيح و تکبير و حمد ترا گويند و ترا به بزرگی ياد کنند. فرمود: فرشتگان می گويند: ت

 می فرمايد: آيا مرا ديده اند؟

 می گويند: نه، واهلل ترا نديده اند.

 می فرمايد: چگونه است، اگر مرا ببينند؟

می گويند: اگر ترا ديده بودند، بيشتر برايت عبادت نموده و فزونتر ترا به بزرگی ياد 

 ا می گفتند.نموده زياد تسبيح تر

 باز می فرمايد: چه می خواهند؟

 فرمود: می گويند: از تو بهشت می خواهند.

 فرمود: می فرمايد: آيا آنرا ديده اند؟

 فرمود: می گويند: نی واهلل يا رب آن را نديده اند.

 فرمود: می  فرمايد: چگونه است اگر آن را ببينند؟

بدان حرص ورزيده و بيشتر بدان ميل  فرمود: می گويند: اگر آنرا ديده بودند، بيشتر

 نموده و سخت تر در پی بدست آوردن آن تالش می کردند.
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 فرمود: از چه پناه می جستند؟

 فرمود: می گويند: از دوزخ پناه می جويند.

 فرمود: می فرمايد: آيا آن را ديده اند؟

 يند.فرمود: می گويند: اگر آن را ببينند از آن بيشتر ترسيده و فرار می نما

 فرمود: پس می فرمايد: پس من شما را شاهد می گيرم که برای شان آمرزيدم. 

فرمود: فرشتهء از فرشتگان می گويد: در ايشان فالنی است که از آنها نيست و برای 

 ضرورتی آمده.

 فرمود: آنها همنشينان اند و همنشين شان به ايشان بدبخت نمی شود.

 روايت است که: اهلل عنه یرضابو هريره  و در روايتی از مسلم آمده که: از

فرمود: همانا برای اهلل تعالی فرشتگانی است که در زمين  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

که بدنبال مجالس ذکر می گردند و هرگاه مجلسی را  –بر حفظه  –گردش نموده و زائد اند 

ای خود احاطه می کنند، تا بيابند، که در آن ذکر است در آن نشسته و برخی برخی را به باله

اينکه بين ايشان و آسمان را پر می سازند و چون پراکنده شوند، برآمده و به آسمان باال می 

 روند و اهلل عزوجل از آنها سؤال می کند، در حاليکه دانا تر است، از کجا آمديد؟

حميدت را می گويند: از نزد بندگانی از بندگانت در زمين آمديم که تسبيح و تهليل و ت

 انجام داده و از تو درخواست می کردند؟

 می فرمايد: از من چه می طلبند؟

 می گويند: از تو بهشت را می طلبند.

 می فرمايد: آيا بهشت را ديده اند؟

 می گويند: نی پروردگارا!

 می فرمايد: چگونه است اگر آن را ببينند؟

 می گويند: از تو امان می خواهند.

 می خواهند؟فرمود: از چه امان 

 می گويند: يا رب از دوزخت!
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 می فرمايد: آيا دوزخ مرا ديده اند؟

 می گويند: نه.

 می فرمايد: پس چگونه است، هرگاه دوزخم را ببينند؟

 می گويند: و از تو آمرزش طلبند.

پی می فرمايد: همانا برای شان آمرزيدم ودادم برای شان آنچه را که درخواست کردند. 

 ها را از آنچه که امان خواستند.و امان دادم آن

فرمود: يا رب! در ايشان فالنی بندهء بسيار خطاکاری است، همانا می گذشت و همراه 

 شان نشست.

پس می فرمايد: و برای او هم آمرزيدم. آنها گروهی اند که همنشين شان به ايشان 

 بدبخت و شقی نمی شود.
 

» مَا قاال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: عنْهُ اللَّه رضِی سعيدٍ أَبی عنْ وعنهُ -6448

رَُهم ال يَقْعُُد قَوٌْم يْذکُرُونَ اللَّهَ إِالَّ حفَّتُْهمُ المالئِکة، وغشِيتهُمُ الرَّْحمةُ وَنزََلتْ علَيْهِْم السَّکِينَة، وذکَ 

 رواه مسلم. «اللَّه فِيمن عِنْدَهُ 
 

 سعيد رضی اهلل عنهما مروی است که گفتند: از ابو هريره و ابو -6448

فرمود: هيچ گروهی نمی نشينند که ذکر خدا را نمايند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

مگر اينکه مالئکه آنان را احاطه نموده و رحمت آنها را می پوشاند و بر ايشان آرامش و سکون 

 ، ياد فرمايد.فرود آيد و خدای تعالی آنها را در کسانی که نزد اويند
 

 عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رُسولِ أَنَّ عنْهُ  اللَّه رضیَ َعوْفٍ بن الحارِثِ واقِدٍ أَبی وعن -6449 

 اللَّهِ رسولِ إِلى اثْنَانِ  فأَقْبَل نَفَر، َثالَثةُ  أَقْبلَ  إِذ معه، والنَّاسُ المسْجِد، فی جَالِسٌ ُهو بيْنَما وسَلَّم

هِ وَسلَّم وَذهَب واحدٌ، َفوقَفَا على رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ َعلَيِْه وسَلَّم. فَأَمَّا أَحدُهُما فرَأى عَلَيْ اهللُ صَلّى

فُرْجًَة فی الحلَْقة، فَجَلسَ فيها وأَمَّا اآلخَر، َفجَلَس خَلْفَُهم، وأَمَّا الثالثُ فَأَدبر ذاهبا. فَلمَّا َفرَغَ 

أَال أُخبِرُکم عن النَّفَرِ الثَّالثَة، أَمَّا َأحدُهم، فَأَوى إِلى اللَّهِ فآواه  وسَلَّم قال: رسُول اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ

 متفقٌ عليه.« اللَّه وأَمَّا اآلخرُ فَاسْتَحْيی فاستحيی اللَّهُ مِنْهُ وََأمَّا اآلخر، فأَْعرض، فأَْعرض اللَّهُ عنْهُ 
 

 روايت است: هاهلل عن یرضاز ابو واقد حارث بن عوف  -6449
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در مسجد نشسته بودند و مردم هم حضور  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر اثنائيکه 

روآوردند که دو نفر شان آمده و يکنفر  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلداشتند، سه نفر جانب 

 ايستادند. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلرفت و آن دو باالی سر 

ه ديده و در آن نشست و ديگری پشت سر شان يکی از آنان گشادگی ای در حلق

فارغ گشت،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنشست و اما سومی پشت گردانيده و رفت. چون 

فرمود: آيا شما را از سه نفر خبر ندهم؟ يکی از آنان به خدا بازگشت نموده و خداوند او را جای 

نمود و اما سومی اعراض نمود و اهلل تعالی از داد، و اما ديگر حياء کرد و اهلل تعالی از وی حياء 

 وی اعراض کرد.
 

خَرج معاوِيَة رضی اللَّه عَنْهُ عَلى : قال عنْهُ اللَّه رضی الخُدْریِّ سعيد أبی وعن -6451  

الَّ ذَاک؟ حَلْقَةٍ فی المسْجِد، فقال: ما أَجْلَسکُم؟ قالُوا: جلَسْنَا نَذُْکرُ اللَّه. قَال: آللَّهِ ما أَجْلَسُکم إِ

قالوا: ما أَجْلَسنَا إِالَّ ذَاک، قال: أَما إِنِّی لَمْ أَسَْتحْلِفْکُم تُهْمةً لَُکم وما کانَ أَحدٌ بمْنزِلَتی مِنْ رسُوِل 

لَى َحلْقَةٍ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم أقلَّ عنْهُ حَدِيثاً مِنِّی: ِإنَّ رُسول اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم خرَج ع

قالوا: جَلسْنَا نَذُکُر اللَّه، ونحْمُدُه علَى ماهَدَانَا ِلسِسْالم، ومنَّ  «ما أَجْلَسُکم؟ » مِن أَصحابِه فقال: 

أَما إِنِّی لَمْ »  قالوا: واللَّه ما أَجْلَسنا إِالَّ ذَاک. قال: آللَّهِ ما أَجْلَسکُمْ إِالَّ ذَاک؟» بِهِ عليْنا. قَال: 

 رواهُ مسلم. «لِفْکُمْ تُهمًة لکُم، ولِکنَّهُ أَتانِی جبرِيلُ فَأَخْبرنی أَنَّ اللَّه يُباِهی بُِکمُ المالئکََة أَسْتَحْ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6451

به حلقهء در مسجد برآمده و گفت: په چيز سبب نشستن شما  اهلل عنه یرضمعاويه 

 شده؟

 ر خدا را می کنيم.گفتند: نشسته ذک

 گفت: شما را سوگند به خدا که جز آن چيز دگری سبب نشستن شما نشده؟

 گفتند: ما را جز آن چيز ديگری نشانده.

رسول اهلل گفت: من شما را به واسطهء هيچ تهمتی سوگند ندادم و هيچکس مثل من به 

رسول اهلل رده. همانا نزديک نبوده و هيچيک کمتر از من حديث روايت نک اهلل عليه وسلم یصل

 در حلقهء از يارانش برآمده و فرمود: چه چيز شما را نشانده؟ اهلل عليه وسلم یصل
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گفتند: نشستيم و بواسطهء که خداوند تعالی ما را به اسالم هدايت نموده و به آن بر ما 

 منت گذاشته، ذکر و حمد او را می گوئيم.

 نشستن شما نشده؟فرمود: شما را به خدا که جز اين چيزی سبب 

اما من شما را سوگند ندادم بواسطهء که شما را متهم می دارم و ليکن مطلب اين است 

که جبرئيل عليه السالم نزدم آمده و خبرم داد که خداوند تعالی به شما در برابر فرشتگان فخر 

 می کند.

 

 باب اذکار و اورادی که در هنگام صبح و شام خوانده می شود -248
 

وَاْذُکر رَّبََّک فِی نَفِْسکَ تََضرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَْهرِ مِنَ الْقَوِْل بِالْغُدُوِّ   تعالی: }قال اهلل

 215األعراف:  وَاآلصَالِ وَالَ تَکُن مِّنَ اْلغَافِلِينَ{

 631: طه وَسَبِّحْ ِبحَمْدِ َربَِّک قَبْلَ طُُلوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ُغرُوبِهَا{و قال تعالی: }

 55غافر:  وَسَبِّحْ ِبحَمْدِ َربَِّک بِالْعَِشیِّ وَالْإِْبکَارِ{ و قال تعالی: }

فِی بُُيوتٍ أَِذنَ اللَّهُ َأن ُترْفََع وَيُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ ُيَسبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ  و قال تعالی: }

 37 – 31النور:  {37}{ ا بَيْعٌ َعن ذِکِْر اللَّهِ{ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَاَرةٌ وَل31َوَالْآصَالِ}

 68ص:  إِنَّا َسخَّْرنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ُيسَبِّحْنَ ِبالْعَشِیِّ وَالْإِْشرَاقِ{ و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: و ياد کن پروردگارت را در ضميرت به زاری و ترسکاری، و ياد کن 

از بلند آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافالن. اعراف:  پروردگارت را با کالمی آهسته تر

215 

و می فرمايد: و تسبيح گوی با حمد پروردگارت، پيش از بر آمدن آفتاب و پيش از فرو 

 631شدن آن. طه: 

و می فرمايد: آمرزش طلب برای گناهت، و در صبح و شام ستايش و ثنای پروردگارت را 

 55بجای آر. مؤمن: 

فرمايد: در خانه هايی که خدا دستور داده تا در آن بلند کرده و ياد کرده شود، آنجا  و می

نام او به پاکی، خدا را ياد می کنند، آنجا در صبح و شام، مردانيکه باز ندارد ايشان را معامله و 
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  37 – 31خريد و فروش از ياد خدا. نور: 

اه او، که تسبيح می گفتند بوقت شام و و می فرمايد: هر آئينه کوه ها را رام ساختيم همر

 68صبح. ص: 
 

مَنْ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسولُ قالَ: قال عنهُ اللَّه رضی هريرة أَبی وعنْ -6456

ِل مِما قال حِينَ يُصْبُِح وحينَ ُيمسِی: سُبْحانَ اللَِّه وبحمدِهِ مِاَئةَ َمرٍة َلم يْأتِ َأحدٌ يوْم القِيامة بأَفضَ

 رواُه مسلم. «جَاءَ بِه، إِالَّ أَحٌد قال مِثَل مَا قال أَوْ زَادَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6456

فرمود: کسيکه به هنگام صبح و شام کردن صد بار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آورده نمی آورد، مگر آنکه سبحان اهلل و بحمده بگويد، هيچکس در روز قيامت بهتر از آنچه وی 

 مثل او گفته و يا افزوده باشد.
 

جاءَ رجُلٌ إِلى النَّبِیِّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فقال: يا رسُول اللَّهِ ما لَقِيُت : قال وعَنهُ -6452 

ِه التَّامَّاتِ مْن َشرِّ ما أَما لَو قُلتَ حِينَ أمْسيت: أُعوذُ بِکَلماتِ اللَّ»  مِنْ عَقْربٍ لَدغَتنی الباِرحة، قال:

 رواه مسلم. «خَلَقَ لم َتضُرَّک 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6452

آمده و گفت: چه رنج بزرگی ديدم ديشب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی خدمت 

 که عقربی مرا گزيد.

پناه می جويم به کلمات فرمود: هرگاه چون شام کردی می گفتی: أعوذ بکلمات اهلل... 

 تامهء خدا از شر آنچه آفريد، نمی توانست گزندت رساند.
 

اللَّهُمَّ ِبَک أَصْبحْنَا : َأصْبَح إِذَا يقول کان أَنَّه وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى النبیِّ عن وعنْهُ -6453  

اللَّهُمَّ ِبکَ أَمْسَيْنَا، وبَِک » وإِذا أَمْسى قال:  «وبِکَ أَمسَيْنَا وبِکَ نَحْيا، وبِکَ نَُموت، وَإِلَيْکَ النُّشُورُ 

 .حسن حديث: وقال والترمذی داود أَبو رواه «. نَحْيا، وبِک نمُوتُ وإِلَيَْک المَصِير 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6453
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ک در هنگاميکه صبح می کرد، می فرمود: اللهم ب اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اصبحنا... بار خدايا! به امر تو صبح کرديم و شام نموديم و به امر تو زندگی کرده و می ميريم و 

بازگشت بسوی تست. و چون شام می نمود، می فرمود: اللهم بک أمسينا... بار خدايا! به امر تو 

 شام کرديم و زندگی کرده و می ميريم و بازگشت بسوی تست.
 

قال: يَا رَسُوَل اللَِّه مُرِْنی بِکَلمَاٍت َبکرٍ الصِّدِّيق، رضَی اللَّه عنه،  أَبا أَنَّ وعنهُ -6454 

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَواتِ واألرضِ عَالمَ الغَْيب » قُل:  أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإِذَا أَمْسَيت، قال:

إِالَّ َأنت، أَُعوذُ بکَ مْن شَرِّ نَفسی وشَرِّ الشَّيَْطانِ  وَالشَّهَادة، ربَّ کُلِّ َشیءٍ وَمَلِيکَه. أَشْهَدُ أَن الَ إِله

رواه أبو داود والترمذی « قُلْها ِإذا أَصْبحْت، وَإِذا أَمْسَْيت، وإِذا أَخْذتَ َمضِْجَعکَ »  قال: «وَشِرْکهِ 

 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6454

مرا به کلماتی امر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا  اهلل عنه یرضابوبکر صديق 

 کن که چون صبح و شام می کنم، بگويم.

فرمود: بگو: اللهم فاطر السماوات و األرض... بار خدايا! آفرينندهء آسمانها و زمين، عالم 

ز تو نيست و از به پيدا و نهان، پروردگار و مالک همه چيز، گواهی می دهم که معبود بر حقی ج

 شر نفس خود و شيطان و دعوت او بشرک، بتو پناه می جويم. 

 فرمود: چون صبح نمودی يا شام کردی و زمانيکه در بسترت قرار گرفتی آنرا بگو.
 

کانَ نبیُّ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا أَمسى : قال عنهُ  اللَّه رضی مَْسُعودٍ ابْن وعَن -6455

َأرَاهُ  قالَ الروای:« مْسَيْنَا وأَمْسى الُملکُ للَّه، والحمْدُ للَّه، اَل إِلهَ إِالَّ اللَّه وحْدَهُ الَ َشريکَ َله أَ قال:

لُه المُلُک وَلَه الحمُْد وُهوَ عَلى کلِّ َشیءٍ قِدير، ربِّ أَسَْألُکَ خَْيرَ مَا فی هذِِه اللَّيلَة، »  قال فيهِن:

ا، وأَعُوذُ ِبکَ مْن شَرِّ مَا فی هذِِه اللَّيْلَِة وشَرِّ ما بعْدَهَا، ربِّ أَُعوذُ بَِک من الَکَسل، وَخَيْرَ مَا َبعْدَهَ

»  وَإَِذا أَصْبحَ قال ذلک أَيْضا: «وَسُوءِ الکِبْر، أعوذُ بَِک منْ عذَابٍ فی النَّار، وَعَذَابٍ فی القبر 

 .رواه مسلم «أَصْبحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْک للَّهِ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6455

شام می کرد، می فرمود: امسينا و امسی الملک هلل... ما  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

و پادشاهی برای خدا شام کرديم و ثنا باد خداوند را معبود برحقی جز او نيست، يگانه است و 
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ه در آن گفت: له الملک و له الحمد و... شريکی ويرا نيست. راوی گفت: گمان می کنم ک

پادشاهی و ثنا او راست، و او بر هر چيز قادر است، از تو خير آنچه را که در اين شب است و 

خير آنچه را بعد از آنست می طلبم و از شر آنچه در اين شب و بعد از آن است بتو پناه می 

اه می جويم و چون صبح می کرد، آن را جويم، پروردگارا! من از تنبلی و زشتی کهنسالی بتو پن

 همچنان می گفت: اصبحنا و اصبح الملک هلل.
 

 رَسُولُ  لی قال: قال عَنْهُ  اللَّه رضی  المُعْجََمةِ الْخَاءِ  بَضمِّ  خُبَيْب بنِ اللَّهِ  عبدِ وعنْ -6451

معوَِّذتَيْن حِينَ ُتمْسِی وَحِينَ ُتصبِح، ثَالَث اْقرا: قُْل هوَ اللَّه َأحَد، وال» : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ

 .صحيح حسن حديثٌ: وقال والترمذی داود أَبو رواهُ . « مَرَّاٍت تَکْفِيَک مِنْ کلِّ َشیْءٍ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن خبيب  -6451

بح می نمائی، سه برايم فرمود: چون شب می کنی يا ص اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بار قل هو اهلل احد و معوذتين )قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس( را بخوان، ترا از هر 

 چيزی کفايت می کند.
 

» : وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسولُ قالَ: قال عنهُ اللَّه رضیَ عَفَانَ بْنِ عُثْمَانَ وعنْ -6457 

فی صَبَاحِ کلِّ يَوْمٍ ومَسَاءٍ کلِّ لَيْلَة: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی اَل يَضُرُّ مَع اسِْمهِ شیء فی  مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ

رواه أبو داود،  «األرضِ وال فی السماءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلِيم، ثالثَ َمرَّات، إِالَّ َلمْ َيُضرَّهُ شَیءٌ 

 والتِّرمذی وقال: حديث حسن صحيح.
 

 ان بن عفان رضی اهلل عنه روايت است که:از عثم -6457

فرمود: هيچ بنده ای نيست که در هر صبح و هر شام سه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بار بگويد: بسم اهلل الذی ال يضر... بنام خداوندی که با نامش هيچ چيزی در زمين و آسمان 

 ضرر نمی کند. ضرر نمی رساند و او شنوا و داناست، مگر اينکه هيچ چيزی بوی

 

 باب دعاهائی که در هنگام خوابيدن گفته می شود -249
 

 إِذَا کانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُول أَنَّ عنْهما اللَّه رضی ذرٍّ وأَبی حُذيفةَ وعنْ -6458

 .البخاری رواه . «باسْمِکَ اللَُّهمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ » : قال فِرَاِشهِ إِلَى أَوَى
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 حذيفه و ابو ذر رضی اهلل عنهما روايت است که:از  -6458

به بستر شان قرار می گرفت، می فرمود: باسمک...  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

  بنام تو بار خدايا! زندگی می کنم و می ميرم.
 

وَسلَّم قالَ له وَلِفَاطِمَة  عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رُسولَ أَنَّ  عَنْهُ اللَّه رضی علیٍّ وعَنْ -6459

فَکَبِّرا َثالثاً َوثَالِثين،  إَِذا أَوَيْتُمَا إِلى ِفراشِکُما، أَوْ إِذَا أَخَذُْتمَا َمضَاجَِعکُما » رضیَ اللَّه عنهما: 

 « وَسَبِّحَا ثاَلثاً وثَالثِين، وَاحْمَدَا َثالثاً وََثالثِين 

  «الثِينَ التَّسْبِيحُ َأرَبعاً وَثَ » وفی رواية: 

 متفقٌ عليه. «التَّکبيرُ َأربعاً وَثَالثِينَ » وفی رواية: 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرض یعلاز  -6459

بوی و فاطمه رضی اهلل عنهما فرمود: چون به بستر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بار سبحان  33و  بار اهلل اکبر 33خويش قرار گرفتيد، يا چون به خوابگاه خويش قرار گرفتيد، 

 بار الحمد هلل بگويد. 33اهلل و 

 بار آمده است. 34و در روايتی سبحان اهلل 

 بار آمده است. 34و در روايتی اهلل اکبر 
 

إِذا » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسولُ قال: قال عنه، اللَّه َرضِیَ هُريرةَ أَبی وعن -6411 

ه، فَلْيَنْفُض ِفراشَهُ بداخِلَةِ إِزَارِِه فإِنَّهُ اَل يَدِْری مَا خَلَفَُه عَلَيْه، ثُمَّ َيقُول: أَوَى أَحَدُُکم إِلى فِراشِ 

مَا بِاسْمِکَ رَبِّی وَضَْعتُ جَنْبی، وَبِکَ أَرْفَُعه، إِنْ أَمْسَکْتَ نَفِْسی فَارْحَمْها، وإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِ

 .عليه متفقٌ   «الحِينَ تَحْفَُظ بِه عِبادَکَ الصَّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6411

فرمود: هرگاه يکی از شما به بسترش آيد، بايد بگوشهء  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ازارش بسترش را بروبد.

زيرا نمی داند چه چيزی در جايش قرار گرفته است. بعد بگويد: باسمک ربی وضعت 

ردگارا! به نام تو پهلوى خود را بر زمين نهادم، و به کمک تو آنرا از زمين، بلند جنبی...پرو
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ء کنم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض کردى، آن را ببخشاى، و اگر دوباره به او اجازهمی

 زندگى دادى، از آن محافظت فرما، همچنان که از بندگان نيکت محافظت کنى.
 

ه عنْها، أَنَّ رسول اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم کان إِذَا أَخََذ اللَّ رضی عائشةَ  وعنْ -6416

 مضْجَعهُ نََفثَ فی يدَْيه، وَقَرَأَ بالْمَُعوِّذاِت ومَسح ِبهمَا جَسَدَه، متفقٌ عليه.

لَّ لَيْلةٍ جمَع کُ فِرَاشِهِ إِلى أَوى إِذَا کَانَ وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیَّ أَنَّ: لهما رواية وفی  

ثُمَّ نفَثَ فيهما فََقرأَ فِيهما: قُلْ هُوَ اللَّه أََحد، وقُلْ أَعُوذُ ِبرَبِّ الفلَق، وَقُلْ أَعُوذُ بِربِّ النَّاس، ثُمَّ  کَفَّيْهِ 

يَفَْعلُ ذلکَ مَسَحَ بِهِمَا ما اسْتطاعَ ِمن جسَدِه، يبْدَأُ بِهما عََلى رَأْسِهِ وَوجهِه، وما أَقبلَ مِنْ جَسَدِه، 

 ثَاَلثَ مرَّات متفقٌ عليه.
 

 روايت شده که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6416

در خوابگاه شان قرار می گرفت، در دستهايش دميده و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون 

 معوذات را خوانده و با آنها بدن خويش را مسح می نمود.

هر شب به  اهلل عليه وسلم یيامبر صلپو در روايتی از بخاری و مسلم آمده که چون 

بسترش قرار می گرفت، کف های دستهايش را جمع نموده و بعد در آن می دميد و در آن قُْل 

هُوَ اللَّه أَحَد، وُقلْ أَعُوذُ ِبرَبِّ الفلَق، وَقُْل أَعُوذُ ِبربِّ النَّاسِ را می خواند و بعد آنچه از بدنش را که 

از سرو رويش و پيش روی بدنش آغاز نموده و اين کار را سه  می توانست، مسح می فرمود،

 بار انجام می داد.
 

 عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رُسولُ لی قال: قَال عْنهمَا، اللَّه عازِب،رَِضیَ بنِ البرَاءِ وَعنِ -6412 

عْ عَلى شِقِّکَ األَيمَن، وقل: اللَّهُمَّ إِذَا أَتَيتَ َمضَْجعَکَ فَتَوضَّأْ وضُوءَکَ لِلصَّالة، ُثمَّ اْضطَجِ» :وسَلَّم

أَسْلَمُْت نفِسی إِلَيک، َووَجَّهْتُ وَجْهِی إِلَيْک. َوفَوَّضُت أَمری إِلَيْک، وَأََلجَأْتُ ظَهرِی إِلَيْک، رغبةً 

بِيِّکَ الذِی أَرسَلت، ورهْبَةً إِلَيْک، المَلجأَ وال مَنجی مِنْکَ إِالَّ إِليک، آمنتُ بِکِتَابِکَ الذِی أَنزَْلت، وَبِنَ

 مُتَّفقٌ عليه. «فإِنْ مِت. ِمتَّ على الفِطرة، واْجعَلهُنَّ آخِرَ ما تَُقولُ 
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز براء بن عازب  -6412

برايم فرمود: چون به بسترت رفتی مانند وضوی نمازت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ده و بگو: اللهم اسلمت... پروردگارا! نفسم را بتو تسليم وضوء ساخته و به پهلوی راست خوابي

کردم و کارم را بتو سپردم و بتو اتکاء نمودم از روی تمايل به خير و ترس از عذابت، پناهگاه و 
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نجاتگاهی از تو جز بسويت، نيست. ايمان آوردم به کتابی که آنرا فرستادی و به پيامبرت که 

 طرت مرده ای و آن را آخر گفته ات بگردان.مبعوثش کردی. پس اگر مردی به ف
 

 ِفرَاشِهِ  إِلى أَوَى إذا کَانَ  وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى النَّبِیَّ أَنَّ  عَنْه، اللَّه َرِضیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6413

 رواهُ مسلم. «ُمؤْوِیَ  الحمْدُ للَّهِ الَّذی َأطْعَمنَا وسقَانا، وکفَانَا وآوانَا، فکمْ مِمَّنْ ال کافیَ لَهُ وال»: قَال
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6413

می خواست، بخوابد، می فرمود: الحمد هلل الذی...  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

ثنا باد خداوندی را که ما را طعام داد و سيراب نمود و کفايت کرد و جای داد و چه بسا 

 هنده ای ندارد.افراديست که کفايت کننده و جای د
 

 َأنْ  أَرَاد إِذا کَانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسُول أَنَّ  عَنْه، اللَّه رضِیَ حُذيْفَة، وعنْ -6414 

رواهُ  «اللَّهمَّ قِنی عَذَابکَ يوْمَ تَبْعثُ عِبادَکَ » : يقُول ُثمَّ خَدِّه، تَحْتَ  اليُمَنى يَدهُ  وضَع يرْقُد،

 ال: حديثٌ حَسن.الترمِذیُّ وق

 وَرَواهُ أَبو داوَد مِنْ رِوايِة حفْصة، رَضِی اللَّه عنْهُا، وَفيهِ أَنَّهُ کَانَ يُقولهُ ثَالثَ َمرَّات.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -6414

می خواست بخوابد، دست راست خود را زير  اهلل عليه وسلم یصلچون رسول اهلل 

س می فرمود: اللهم قنی... پروردگارا! مرا در روزيکه بندگانت را بر رخساره اش گذاشته و سپ

 می انگيزی از عذابت نگهدار.

و ابوداود آن را از حفصه رضی اهلل عنها روايت نموده و در آن آمده که اين دعا را سه بار 

 می نمود.
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 کتاب دعاها

 دعا فضيلتت باب – 251
 

 11غافر:  ادُْعوِنی أَسْتَِجبْ َلکُمْ{وَقَالَ رَبُّکُمُ  قال اهلل تعالی: }

 55األعراف:  ادُْعواْ رَبَّکُمْ َتَضرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ اَل يُحِبُّ اْلمُعْتَدِينَ{ و قال تعالی: }

البقرة:  وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ{ و قال تعالی: }

681 

 12النمل:  أَمَّن ُيجِيبُ الُْمضَْطرَّ إِذَا دَعَاهُ وََيکْشِفُ السُّوءَ{ و قال تعالی: }
 

 11خداوند می فرمايد: و گفت پروردگار شما، مرا بخوانيد تا شما را اجابت کنم. مؤمن: 

و می فرمايد: بخوانيد پروردگار خويش را به زاری و ترسکاری، همانا خداوند از حد 

 55ن را دوست ندارد. اعراف: گذرندگا

و می فرمايد: و چون از تو بپرسند، بندگانم از من پس من به آنان نزديکم که اجابت می 

 681کنم دعای دعا کننده را هرگاه مرا بخوانند. بقره: 

و می فرمايد: آيا کيست که چون بيچارهء او را بخواند، اجابت می کند، و بدی را دور می 

 12سازد. نمل: 
 

» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبیِّ  عَنِ عنُْهما، اللَّه رضِی بشيرٍ ْبنِ النُّعْمانِ  وَعن -6415

 . رواه أبو داود والترمذی وقاال حديث حسن صحيح. «الدُّعاءُ هوَ العِبَادُة 
 

که روايت شده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما از  -6415

 فرمود: دعاء همان عبادت است.
 

کَان رُسول اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَسْتَِحبُّ : قَالَت عَنْهَا، اللَّه َرضِیَ عَائِشَةَ وعَنْ -6411

 رَوَاه أَبو داود بِإسنادٍ جيِّد. الجوامِعَ مِنَ الدُّعاءِ ، وَيدَعُ ما سِوى ذلک.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6411
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دعاهای جامع را مستحب پنداشته و ماورای آن را ترک  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 می نمود.
 

اللَّهُمَّ »  کانَ أَْکثَرُ دُعَاءِ النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: :قَال عنْه، اللَّه رَضی أَنَسٍ وعَنْ -6417

 مُتَّفَقٌ عليه. «آلِخرةِ حَسنَة، وَقِنَا َعذابَ النَّارِآتِنَا فی الدُّنْيَا حَسَنَة، وفی ا

زاد مُسلٌِم فی رِوايتِِه قَال: وکَاَن أَنٌَس إِذا أَرَاد أَنْ يَدُعوَ بِدعَوةٍ دَعَا بها، وَإِذا أَرَادَ َأن يَدعُو 

 بدُعَاءٍ دَعا بهَا فيه.
 

 :گفت اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -6417

اللهم آتنا... پروردگارا! ما را در دنيا و در آخرت  اهلل عليه وسلم یامبر صلپيزيادتر دعای 

 حسنه ده و ما را از عذاب دوزخ نگهدار.

می خواست دعايی کند،  اهلل عنه یرضمسلم در روايتش افزوده که گفت: و چون انس 

 اين دعا را می خواند.
 

اللَّهُمَّ » نَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کَانَ يَقُول: ال أَنَّ عنْه، اللَّه رَضی مسْعُودٍ ابنِ وعَن -6418

 رواهُ مُسِْلم.« إِنِی أَسْأَلَُک الهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالعفَاف، والغنَى 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6418

دَى... پروردگارا! من از تو می فرمود: اللَُّهمَّ إِنِی أَسْأَُلکَ الهُ اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 هدايت و تقوی و پاکدامنی و بی نيازی را درخواست می کنم.
 

کَانَ الرَّجُل إِذا أَْسَلمَ عَلَّمَُه النَّبیُّ صَّلى  :قال عَنْه، اللَّه رضِیَ  أَشْيَم، بنِ  طارِقِ وعَنْ -6419

اللَُّهمَّ اغفِرْ لی، وَارْحمْنی، واْهدِنی، » هَُؤالءِ الکَلِمَات: اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم الصَّالة، ثُمَّ أَمََرهُ أَْن يَدعَُو ب

 رواُه مسلم. «وعافِنی، وارْزُقنی 

يا رَسُوَل  وفی رِوايٍَة لَهُ عَْن طارقٍ أَنَُّه سَمَِع النَّبِیَّ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم وََأتاهُ َرجُل، فَقَال:

قُل: اللَّهُمَّ اغِْفرْ لی، وَارْحَمْنی، وَعَافِنی، وَارْزُقنی، َفإِنَّ  »قَال:  رَبِّی ؟اللَّه. کيَْف أَقُولُ حِينَ َأسْأَلُ 

 . «هَؤُالءِ تَجْمَُع لََک دُنْيَاکَ وَآخِرَتََک 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز طارق نب اشيم  -6419
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موخته و سپس برايش نماز را آ اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون مردی مسلمان می شد، 

امرش می نمود که به اين کلمات دعا کند: اللهم اغفرلی... پروردگارا! بمن بيامرز و بر من رحم 

 کن و هدايتم نما و مورد بخششم قرار ده. 

شنيد در حاليکه  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلو در روايتی هم از مسلم آمده که او از 

چگونه بگويم زمانيکه از  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهللمردی خدمت شان آمده بود، گفت: يا 

 پروردگارم سؤال می کنم؟

 فرمود: بگو: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لی... زيرا اين کلمات برايت دنيا و آخرتت را جمع می کند.
 

ى صَلّ  اللَّـهِ رَسُولُ قَال: قَال عنْهُمَا، اللَّه رضیَ العاصِ بن عمرو بنِ اللَّهِ عَبْدِ وَعَنْ -6471

 رَوَاُه مُسْلِم. «اللَُّهمَّ مُصَرَِّف القُلُوبِ صرِّفْ قُلوبَنَا عَلَى طَاعَتَِک » اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: 
 

 از عبد اهلل بن عمرو بن عاص رضی اهلل عنهما روايت شده که: -6471

فرمود: اللهم مصرف... پروردگارا! ای گردانندهء دلها،  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 مان را بسوی طاعت خويش بگردان.دل
 

تََعوَّذُوا بِاللَّهِ »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النَّبِیِّ عن عَنْه، اللَّه رَضیَ  ُهرَيرةَ أَبی وَعَنْ -6476

 متفقٌ عليه. «مِنْ جَهْدِ الْبَالءِ ، وَدَرَکِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَماتَةِ األَْعدَاءِ 

 أَشُکُّ َأنِّی زِدُْت وَاحِدًَة مِنها.فی رِوَاية: قالَ سُفْيَان: و
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6476

فرمود: پناه بجوئيد به اهلل از مشقت و سختی بالء و رسيدن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بدبختی و قضای بد و شماتت دشمنان که دشمنان بر غم شخص شادی کنند.

 و در روايتی سفيان گفت: شک دارم که يکی را خود افزوده ام.
 

اللَّهمَّ َأصْلِْح لی دِينی » : يقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَُسولُ  کَانَ: قَال وَعَنْهُ -6472

آخِرَتی الَّتی فِيها معادی،  الَّذی هَُو عِصَْمةُ أَْمرِی، وأَصْلِحْ لِی دُنْيَایَ التی ِفيهَا مَعَاشِی، وَأَصْلِحْ لی

 رَوَاهُ مسِلم. «وَاجْعلِ الحيَاةَ زِيادَةً لی فی ُکلِّ خَيْر، وَاجْعَلِ الموتَ راَحةً لی مِنْ ُکلِّ َشرٍ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6472
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ينم را که می فرمود: اللهم اصلح لی... پروردگارا! برايم د اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

در آن نگهداشت کار من است و دنيايم را که در آن زندگی و معيشت من است و آخرتم ار که 

بازگشتم بدان است، اصالح کن و زندگيم را برايم سبب ازدياد، کارهای خير و مرگ را وسيلهء 

 راحتی ام از تمام بديها بگردان.
 

قُل: » رَسُولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:  لی قال: قَال عَنْه، اللَّه رَِضیَ علی وَعنْ -6473

 . «اللَّهُمَّ اْهدِنی، وَسدِّدْنی 

 رواهُ مسلم. «اللَُّهمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْهُدى ، وَالسَّدَادَ » وَفی رِوَاية: 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرض یعلاز  -6473

 ، بگو: اللَّهُمَّ اهْدِنی... برايم فرمود اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و در روايتی آمده که: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَُلکَ الْهُدى.... پروردگارا! از تو هدايت و استقامت و 

 ميانه روی را می طلبم.
 

اللَُّهمَّ : يَقُول: وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُولُ کَانَ: قَال عَنْه، اللَّه رَِضیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6474

إِنِّـی أَعُوذُ ِبکَ مِنَ الْعجْزِ والکََسلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَم، وَالْبُخْل، وَأَعُوذُ ِبکَ مِنْ عَذَابِ القبْر، وََأعُوذُ 

 . «بِکَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالَممَاتِ 

 رَوَاُه مُسْلِم. «وَضَلَِع الدَّْينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » وفی رِواية: 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6474

می فرمود: اللَُّهمَّ إِنِّـی أَعُوذُ ِبکَ... پروردگارا! از ناتوانی و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تنبلی و بزدلی و پيری و بخل و عذاب قبر و فتنهء مرگ و زندگی بتو پناه می جويم.

 گرانی بار قرض و غلبهء مردان.و در روايتی آمده: وََضَلعِ الدَّيْنِ... از 
 

 :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّه لِرَسولِ قَالَ أَنَّه عَنْه، اللَّه رَضِیَ  الصِّدِّيقِ بکْرٍ  أَبی وَعن -6475

ر الذُّنوبَ قُل: اللَّهمَّ إِنِّی ظَلَْمتُ نَفْسِی ظُلْماً کثِيرا، وَال َيغْفِقَال:  عَلِّمنی دُعَاءً أَدعُو بِِه فی َصالتی،

 متَّفَقٌ عليه.« إاِلَّ أَنْت، فَاغِْفر لی مغْفَِرةً مِن عِنْدِک، وَارحَمْنی، إِنَّکَ أَْنتَ الْغَفور الرَّحِيم 
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بِالثاءِ المثلثة وبِالباءِ  «کَبِيراً » وروِیَ  «ظُلْماً کَِثيراً » وَرُوِی:  «وَفی بيْتی » وفی رِواية: 

 مَعَ بَيْنَهُمَا، فَيُقَال: کَثيرًا کَبيرا.الموحدة، فَيَنْبِغی أَن يُجْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوبکر صديق  -6475

گفت: بمن دعائی بياموز که بدان در نمازم دعا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی به 

 کنم.

را فرمود: بگو: اللهم... بار خدايا! من به نفس خويش ظلم بسياری روا داشته ام و گناهان 

جز تو کسی نمی آمرزد، پس بر من از نزد خويش آمرزش کن و بر من رحمت نما که تو 

 آمرزنده و مهربانی.

و روايت شده: کبيراً و  –و روايت شده: ظلماً کثيراً  –و در روايتی آمده: و در خانه ام 

 ظلماً کثيراً کبيراً. ستمی زياد و بزرگ. –مناسب است که بين هر دو جمع شود 
 

 يَدعُو کَانَ أَنَّه وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ عَنِ  عَنْه، اللَّه رَضیَ موَسى أَبی وَعَن -6471

اللَّهمَّ اْغفِر لی َخطِيتَتی وجهْلی، وإِسْرَافی فی أَْمری، وما أَنَْت أَعَلم ِبِه مِنِّی، اللَّهمَّ »:  الدُّعَاءِ بهَذا

طَتی وَعمْدِی، وَکلُّ ذلِکَ عِنْدِی، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لی مَا قَدَّْمتُ وَمَا أَخَّْرت، وَما اغفِرْ لی جِدِّی وَهَزْلی، وَخَ

 « قَدِيٌر أَسْرْرتُ وَمَا أَعْلَنْت، وَمَا أَنْتَ أَعَْلمُ بِهِ مِنِّی، َأنْت المقَدِّم، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وََأنْتَ عَلى کلِّ شَیْءٍ

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضموسی  از ابو -6471

به اين دعاء، دعا می نمود: اللَّهمَّ اغْفِر لی خَطِيتَتی...  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

پروردگارا! گناه و نادانی و از حد گذری ام در کارهايم و آنچه را تو بدان از من دانا تری بمن 

يا خطاء  مرتکب شده ام در حاليکه همهء  بيامرز، بار خدايا! قصد و شوخی و گناهی را که عمداً 

اينها نزد من است، برايم آمرزش کن، بار خدايا! آنچه را پيش و پس و پنهان و آشکارا انجام 

داده ام و آنچه تو از من بدان دانا تری بمن بيامرز، تو پيش کننده و واپس کننده ای و تو بر 

 همه چيز توانائی.
 

اللَّه عَنهَا، أَنَّ النَّبی صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم َکانَ يقُولُ فی دُعَائِه:  َرضِیَ عَائِشَةَ وعنْ -6477

 . رَوَاهُ ُمسْلِم.«اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوُذ ِبکَ ِمنْ شَرِّ ما عمِْلتُ ومِنْ َشرِّ ما لَْم أَعْمَْل » 
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 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6477

در دعايش می فرمود: اللهم... پروردگارا! از شر و زشتی آنچه  ماهلل عليه وسل یپيامبر صل

 که مرتکب شده ام و يا انجامش نداده ام بتو پناه می جويم.
 

 عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اللَّهِ رُسولِ دُعاءِ مِنْ  کانَ: قَال عَنْهُما اللَّه رَِضیَ عَُمر ابنِ وعَنِ -6478

 «کَ مِنْ زَوَالِ ِنعْمَِتک، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِکَ وَفُجاَءةِ ِنقْمَتِک، وَجميعِ سخَِطَک اللَّهمَّ إِنِّی أَُعوذُ بِ»  وسَلَّم

 روَاهُ مُسِْلم.
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6478

 بود: اللَّهمَّ إِنِّی أَُعوُذ ِبکَ ِمنْ... بار خدايا! من از اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز دعاء 

 زائل شدن نعمت و برگشت سالمتی و ناگهان آمدن عذاب و همهء خشمت بتو پناه می جويم.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَسُولُ کَانَ: َقال عَنْه، اللَّه رَضی أَرْقَم بنِ زَيْدِ وَعَنْ -6479

ِل وَالهَرم، وعَذَاب الْقَْبر، اللَُّهمَّ آِت نَْفسِی اللهُمَّ إِنِّی أَُعوُذ ِبکَ مَِن العَْجِز وَالکََسل، والبُخْ»: يقَول

 يَنْفَع، وِمنْ تَقْوَاهَا، وََزکِّهَا أَْنتَ خَيرُ مَنْ زَکَّاهَا، أَْنتَ ولِيُّهَا وَمواْلَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ ِبکَ مِنْ عِلمٍ ال

 رواُه مُسْلِم. «يُسْتجابُ لهَا  قَلْبٍ الَ يْخشَع، وَمِنْ نَْفسٍ ال تَشبَع، ومِنْ دَعْوةٍ ال
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز زيد بن ارقم  -6479

می فرمود: اللهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ ِبکَ مِنَ العَجْزِ وَالکََسلِ... بار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

پروردگارا! به من  خدايا! من از ناتوانی و تنبلی و بخل و پيری و عذاب قبر بتو پناه می جويم،

تقوی نفسی عطا کن و پاکش کن که تو بهترين کسی هستی که پاکش نموده، تو متصرف و 

مواليش می باشی. پروردگارا! من از علمی که نفع نمی رساند، و دلی که )از تو( نمی ترسد و 

 نفسی که سير نمی شود، و دعائی که قبول نمی گردد، بتو پناه می جويم.
 

بنِ عبَّاسٍ رَِضیَ اللَّه عَنْهُمَا، َأنَّ َرسُوَل اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم کَاَن يَقُول: ا وَعنِ -6481

اللَّهُمَّ َلکَ أَْسلَمْت، وَبِکَ آمَنْت، وعلَيْکَ تََوکَّْلت، وَإِلَيْکَ أَنَْبتُ وَِبکَ خَاصَمْت، وإِلَيْکَ حَاکَْمت. » 

ْرت، وَمَا أَْسرْرتُ ومَا أَعلَنْت، أَْنتَ المُقَدِّم، وََأنْتَ الُمؤَخِّر، ال إِلَهَ إِالَّ أَْنتَ فاغْفِرْ لی ما َقدَّمْت، وما أَخَّ

. » 

 متفَقُ عليه. «وال حَولَ وال قوََّة إِالَّ بِاللَّهِ » زادَ بعُْض الرُّوَاة: 
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 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6481

می فرمود: اللَّهُمَّ لََک أَسْلَْمتُ... بار خدايا! بتو اسالم و  سلماهلل عليه و یرسول اهلل صل

ايمان آورده و بر تو توکل و در همهء امورم رجوع کردم و برای تو )با دشمن( دعوا کردم و 

بدستور تو )کتاب و سنت( حکم کردم. پس بر من آنچه را پيش و پس و آشکارا و نهان 

و پس کننده و عقب اندازنده ای معبود برحقی جز تو مرتکب آن شده ام بيامرز، تو پيش 

 نيست. 

 بعضی راويان افزوده اند: وال حَولَ وال قوَّةَ إِالَّ ِباللَّهِ
 

 بهؤُالءِ  يَدعو کَانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النَّبِیَّ أَنَّ  عَنْهَا، اللَّه َرضِیَ عَائِشَةَ  وَعَن -6486

 داوَد، أَبو رَوَاهُ .«ی أَعوذُ ِبَک مِن فِتنةِ النَّار، وعَذَابِ النَّار، وَمِن َشرِّ الغِنَى وَالفَقْراللَُّهمَّ إِن»: الکَلِمَات

 .داود أَبی لفظُ وهذا صحيح، حسن حديث: وقال والترمذیُّ
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6486

لَُّهمَّ إِنی َأعوذُ ِبکَ... بار خدايا! به اين کلمات دعاء می نمود: ال اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

من از عذاب و فتنهء دوزخ و از شر ثروت و بی نيازی و هم از شر فقر و ناداری بتو پناه می 

 جويم.
 

 النَّبیُّ  کَانَ: قَال عَنْه، اللَّه رَضِیَ  مالِک، بنُ  ُقطبَةُ وهو عمِّه، عن عِالقَةَ بْن زيادِ وعَن -6482

رواهُ  «اللَّهمَّ إِنِّی أَعُوذُ ِبکَ مِن منْکَرَاتِ األَخالق، واألعْمَالِ واأَلهْواءِ » وسَلَّم يُقول:  عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى

 الترمذی وقال: حديثُ حَسَن.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز زياد بن عالقه از عمويش قطبه بن مالک  -6482

إِنِّی أَُعوذُ بِکَ... پروردگارا! من از اخالق و می فرمود: اللَّهمَّ  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 کارها و آرزوهای زشت و پليد بتو پناه می جويم.
 

» تُ يا رَسولَ اللَّه: عَلِّمْنی دُعاءً. قَال: قُلْ: قَال عَنْهُ اللَّه رَِضیَ حُمَيْدٍ بنِ  شکَلِ وعَن -6483

مِن شَرِّ بَصرِی، وَمِن شَرِّ لسَانی، وَمِن َشرِّ قَلبی، وَمِن قُل: اللَّهُمَّ إِنی أعوذُ ِبَک مِنْ شَرِّ َسمْعِی، وَ

 رواُه أبو داوَد، والترمذیُّ وقال: حديثٌ حسن. «شَرِّ منِيِّی
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز شکل بن حميد  -6483

 بمن دعائی بياموز! اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

نی أعوذُ ِبکَ مِنْ... پروردگارا! من از شر و بدی شنوائی و بينائی و فرمود: بگو: اللَّهُمَّ إِ

 زبان و دل و شرمگاهم بتو پناه می جويم.
 

اللَّهمَّ إِنِّی » : يَقُول کَانَ وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَنَّ عَنْه، اللَّه رَضِیَ أَنسٍ وَعَن -6484

 رَوَاهُ َأبو داود بإِسنادٍ صحيح. «جُنُون، والجُذَام، وّسیءِ األَسْقامِ أَعُوُذُ ِبکَ مِنَ الْبَرص، وَال
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6484

می فرمود: اللَّهمَّ ِإنِّی أَعُوُذُ بِکَ مِنَ... پروردگارا! من از پيسی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ناه می جويم.ديوانگی و بيماری جزام )خوره( و مرضهای بد بتو پ
 

: يَقول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ  کانَ: قَال عَنْه، اللَّه َرضِیَ  ُهرَيَْرةَ أَبی وعَنْ -6485

« ُة اللَّهمَّ إِنِّی أَعُوذُ بَِک مِنَ الجُوع، فإِنَّهُ بِتْسَ الضَّجيع، وَأَعُوذُ بَِک من الخِيانَة، فَإِنَّهَا بتَْستِ البِطانَ

 رواهُ أبو داودَ بإِسنادٍ صحيح.. 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6485

می فرمود: اللَّهمَّ إِنِّی أَعُوُذُ ِبکَ مِنَ... پروردگارا! من از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گرسنگی بتو پناه می جويم، زيرا آن همبستر بديست و هم از خيانت، زيرا خيانت همراه و 

 مرکاب بديست.ه
 

إِنی عجزُت عَن کتابتی. فَأَعِنِّی.  فَقَالَ جاءه، مُکَاتَباً أَنَّ عَنْه، اللَّه رَضِیَ علیٍّ وَعن -6481

ًا أَدَّاهُ قال: أَال أُعَلِّمَُک کَلِماتٍ عَلَّمَنيهنَّ رَسُوُل اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم لَو کانَ عَلَْيکَ مِْثلُ جبلٍ دَيْن

رواهُ الترمذیُّ «. اللَّهمَّ اکْفِنی بحاللِکَ عَن َحرَامِک، وَاغْنِنی بِفَضِلکَ َعمَّن سِوَاکَ» للَّهُ عنْک؟ قُل: ا

 وقال: حديثٌ حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض یعلاز  -6481
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مکاتبی )بنده ای که برابر قرارداد به خواجهء خود بدهکار است و پس از پرداخت بدهی 

زاد می شود( نزد وی آمده و گفت: من از پرداخت اقساط بدهی ناتوان شده ام، پس خويش آ

 مرا ياری کن.

آنها را بمن آموخته تعليم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: آيا برايت کلماتی را که 

ندهم که هرگاه مثل کوهی قرض داشته باشی، اهلل تعالی آن را از جايت ادا کند؟ بگو: اللَّهمَّ 

اکْفِنی بحالِلکَ عَن... پروردگارا! مرا با حاللت از حرامت بسنده کن و مرا به فضل خويش از 

 ماسوايت بی نياز دار.
 

 علَّم وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَنَّ عنْهُمَا، اللَّه رَضی الحُصينِ بنِ عِمْرانَ وعَنْ -6487

 الترمذیُّ رواهُ « . اللَُّهمَّ أَلِهمْنی رُشْدِی، وأَعِذنی مِن َشرِّ نفسی »  :بهما يدُعو کَلِمتَيْنِ حُصيْناً أَباهُ

 .حسن حديثٌ: وقَال
 

 از عمران بن حصين رضی اهلل عنهما روايت است که: -6487

برای پدرش دو کلمه آموخت که بدانها دعا می کرد: اللَُّهمَّ  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

هدايت و رفتنم برای راست را بمن الهام کن و مرا از شر نفسم در امان أَلهِمْنی... پروردگارا! 

 بدار.
 

قُلْتُ يارسول اللَّه: : قال عنْه، اللَّه رِضی المُطَّلِبِ عَبْدِ بنِ العبَّاسِ الفَضلِ أَبی وَعَن -6488

َفمکَثُْت أَيَّاماً، ُثمَّ جِتُت فَقُلْت: يا رسوَل  .« سَُلوا اللَّه العافِيةَ »  عَلِّمْنی شَيْتاً أَسْأَلُُه اللَّه َتعَالى ، قَال:

يَا عبَّاسُ يا عمَّ رَسوِل اللَّه، سَلُوا اللَّه العافيةَ فی »  اللَّه: علِّمْنی شَيْتاً أَسْأَلُُه اللَّه تعالى ، قَالَ لی:

 رَواُه الترمذیُّ وقَال: حديثٌ حسنٌ صَحيح.« . الدُّنْيا واآلخِرةِ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضالفضل عباس بن عبد المطلب از ابو  -6488

 چيزی بمن بياموز که آن را از خداوند طلبم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

رسول فرمود: از خداوند عافيت طلب کن. پس چند روزی درنگ کرده باز آمده و گفتم: يا 

 از خدا آن را طلبم.بمن چيزی بياموز که  اهلل عليه وسلم یاهلل صل

! از خداوند عافيت دنيا و اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلفرمود: ای عباس ای عموی 

 آخرت را سؤال کن.
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قُلْتُ ألُمِّ سَلَمَة، رَِضی اللَّه عَنْهَا، يا أُمَّ المؤمِنِين مَا  :قَال حوشَبٍ بْنِ شَهْرِ وعنْ -6489

يا مُقلبَ »  لّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم إِذا کانَ عِنْدک؟ قَالَت: کانَ أَکْثَُر دُعائِه:کَانَ أَکَْثرُ دُعَاءِ رسُول اللَّهِ صَ

 رَواُه الترمذی، وقال حَديثٌ حسن. «القُلوبِ ثَبِّتْ قلْبی عَلى دِينِکَ 
 

 از شهر بن حوشب روايت شده که گفت: -6489

اهلل عليه  یرسول اهلل صلرا  برای ام سلمه رضی اهلل عنها گفتم: ای ام المؤمنين کدام دعا

 چون نزد تو بود، بيشتر می خواند؟ وسلم

گفت: زيادتر دعايش اين بود: يا مُقلَب القُلوِب... پروردگارا! ای گردانندهء دلها، دلم را بر 

 دينت ثابت و استوار بدار!
 

کاَن » ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: صَلّ اللَّهِ رَسولُ قَالَ: قَال عَنْه، اللَّه رَضیَ الدَّرداءِ أبی وعن -6491

اللَّهمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُبَّک، وَحُبَّ من يُحِبُّک، وَالعمَل الذی » مِن دُعاءِ دَاوُدَ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: 

روَاهُ الترمذیُّ  «يُبَلِّغُنی حُبَّکَ اللَّهُمَّ اجْعل حُبَّکَ أََحبَّ إَِلیَّ مِن نَفسی، وَأهْلی، ومِن الماءِ البارد 

 وَقَال: حديثٌ حسن.
 

 روايت است که:  اهلل عنه یرضاز ابو درادء  -6491

حُبَّکَ... اللَّهمَّ إِنِّی أَسْأَُلکَ فرمود: از دعای داود بود که:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ه مرا به پروردگارا! من از تو دوستيت و دوستی آنرا که دوستت می دارد، و دوستی کاری را ک

دوستی ات می رساند، درخواست می کنم. بار خدايا! محبت خويش را از خود و خانواده و آب 

 خنک بر من دوست داشتنی تر بگردان.
 

أَِلظُّوا بِياذا » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولُ قال: قَال عَنْه، اللَّه رِضیَ أَنَسٍ وعن -6496

رواه الترمذی وروَاُه النَّسَائیُّ مِن رِوايةِ ربيعَة بنِ عامِرٍ الصَّحابی. قَالَ الحاکم: « . الجَاللِ وَاإِلکرامِ 

 حديثٌ صحيحُ اإلِسْنَاد.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6496

ای خداوند بزرگی و شکوه  "ياذا الجَالِل وَاإلِکرامِ"فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 د.زياد بخواني
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دَعا رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِدُعَاءٍ  :قَال عنْهُ اللَّه رضیَ أُمامةَ أَبی وعن -6492

أَال » کَثير، لم نَحَْفظْ مِنُْه شَيْتا، قُلْنا يا رَسُولَ اللَّهِ دعوت بِدُعاءٍ کَثِيٍر لم َنحْفَظ منْهُ شَيْتا، فقَال: 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک مِن خَيِر ما سأَلَکَ مِنْهُ نبيُّکَ مَُحمٌَّد » تَُقول:  ذَلکَ ُکلَّه؟ أَدُلُّکُم على ما َيجْمَعُ

نَْت صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم، وأَعُوذُ ِبَک من َشرِّ ما اْستَعاذَ مِنْهُ نَبيُّکَ ُمحمٌَّد صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم، وَأَ

 رواهُ الترمذیُّ وقَال: حديثٌ حَسَن. «غ، وال حَوْلَ وال قُوَّةَ إِالَّ ِباللَّهِ المُسْتَعَان، وعلْيکَ البال
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو امامه  -6492

دعای زيادی خواند که ما از آن چيزی حفظ نکرديم.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ی نمودی که از آن چيزی حفظ نکرديم.دعای زياد اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: يا 

پس فرمود: آيا شما را راهنمائی نکنم، بچيزی که همهء آن را جمع کند؟ اينکه بگوئی: 

اهلل عليه  یمحمد صلاللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَُلک مِن خَيرِ... پروردگارا! من از بهترين چيزيکه پيامبرت 

از آن  اهلل عليه وسلم یمحمد صلشر آنچه  از تو درخواست نموده، درخواست می کنم و از وسلم

بتو پناه جسته، پناه می جويم. و تو مستعانی و رساندن مطالب و درخواست ها بوسيلهء تو 

 ميسر است و گردشی از معصيت و توانائی ای بر طاعت جز بکمک تو ميسر نيست.
 

اء رَسُوِل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيِه کَانَ مِن دُعَ :قَال عنْه، اللَّه رِضیَ مسُْعود، ابْنِ وَعَن -6493

اللَُّهمَّ إِنِّی أَسْأَُلکَ مُوجِباتِ رْحمتِک، َوعزَائمَ مغِفرِتک، والسَّالمَةَ مِن ُکلِّ ِإثم، والغَنِيمَةَ مِن  وسَلَّم:

قال: حديثٌ صحيٌح على رواهُ الحاِکم أبو عبد اللَّه، و« . کُلِّ بِر، وَالفَوْزَ بالجَنَّة، َوالنَّجاةَ مِنَ النَّارِ 

 .  مسِلمٍ شرط 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6493

بود که: اللَُّهمَّ إِنِّی أَسْأَلَُک ُموجِباتِ... پروردگارا!  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز دعای 

ری به من موجبات رحمت و آمرزش و سالمتی از هرگناه وبهره مندی از هر طاعت و رستگا

 بهشت و نجات از دوزخ را از تو تمنا می کنم.

 

 باب فضيلت دعاء در پشت سر -256
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وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِِهمْ يَُقولُوَن رَبَّنَا اغْفِْر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا قال اهلل تعالی: }

 61الحشر:  بِالْإِيمَانِ{

 69محمد:  لِذَنبِکَ وَلِلُْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ{ وَاسْتَغِْفرْو قال تعالی: }

 46إبراهيم:  رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلُْمؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوُم الْحِسَابُ{ و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: و کسانيکه پس از آنان آمدند گويند: پروردگارمان ما را بيامرز 

 61آنانيکه پش از ما ايمان آوردند. حشر: برادران ما را 

و می فرمايد: و برای گناهت آمرزش طلب کن و نيز برای مردان و زنان مؤمن. محمد: 

69 

و از ابراهيم خبر داده می فرمايد: پروردگارا! من و پدر ومادرم و مؤمنان را در روزيکه 

 .46حساب بر پا می شود، بيامرز! ابراهيم: 
 

» الدَّرَداءِ رَضِی اللَّه عنُْه أَنَُّه سمِعَ رَُسولَ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُول:  أَبی وَعَن -6494

 رواه مسلم. «ما مِن عبْدٍ مُسْلٍِم يَدعُو ألَخِيهِ ِبظَهِر الغَيِْب إِالَّ قَالَ المَلُک ولَکَ بمِثٍْل 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو الدرداء  -6494

شنيد که می فرمود: هيچ بندهء مسلمانی نيست که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز او 

 برای برادرش در غياب وی دعا می کند، مگر اينکه فرشتهء می گويد و برای تو مانند آن باد!
 

سِْلِم ألَخيِه دَعْوةُ المرِء المُ» : يقُول کانَ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّه رُسول أَنَّ  وعَنْهُ -6495

بِظَْهرِ الغَْيبِ مُسْتَجَابة، عِنْد رأْسِهِ مَلٌک مُوکَّلٌ کلَّمَا دعا ألَخِيِه بخيرٍ قَال المَلَُک المُوکَُّل ِبه: آمِين، 

 رواه مسلم. «ولَکَ بمِْثلٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو درداء  -6495

ص مسلمان برای برادرش و در غياب فرمود: دعای شخ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

وی مستجاب است. در نزد سرش فرشتهء مؤظفی است که هرگاه برای برادرش دعای خير 

 کند، فرشتهء مؤظف بدان می گويد: آمين و برای تو مانند آن باد.
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 باب در مورد مسائلی از دعاء -252
 

» لَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: قا: قال عنْهُما اللَّه رضِیَ زيْدٍ بْنِ أُسامَةَ عنْ -6491

رواه الترمذی وقَال: « .  مَنْ صُنِعَ إَلَيْهِ معْرُوف، فقالَ لِفَاعِلِه: جزَاک اللَّه خَيْرا، فَقَد أَبْلََغ فی الثَّنَاءِ 

 حَدِيثٌ حسٌن صَحِيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز اسامه بن زيد  -6491

فرمود: کسيکه بوی نيکی شود و برای انجام دهندهء آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بگويد، جزاک اهلل خيراً هر آئينه در دعاء مبالغه کرده است.
 

ال تَدُعوا »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولُ قَال: قال عَنْه اللَّه رَِضیَ جَابرٍ وَعَن -6497 

عُوا عَلى أَوالِدکُم، وال تَدُْعوا على أَمْوَالُِکم، ال تُواِفقُوا مِنَ اللَّهِ ساعة يُسَألُ عَلى أَنْفُسُِکم، وَال تدْ

 رواه مسلم. «فِيهَا عَطاءً ، فيَسْتَجيبَ َلکُم 
 

  اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6497

ی بد نکنيد فرمود: بر نفس ها و بر اوالد و اموال خود دعا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

تا موافق نشود به ساعتی که برای خداوند است که چون از عطايی سؤال شود، برای شما 

 اجابت کند.
 

أَقَْرُب » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ َرسولَ أَنَّ  عنهُ اللَّه رضی هُريرةَ أَبی وعن -6498 

 رواه مسلم. «کِْثرُوا الدُّعَاءَ ما يَکُونُ العَبْدُ مِن ربِّهِ َوهُوَ سَاجِد، فَأَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6498

فرمود: نزديکترين حالتی که بنده به پروردگارش است،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 حالتی است که او در سجده است، پس در آن بسيار دعا نمائيد.
 

ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: يُسْتجَابُ أَلحَدِکُم ما لَم يعْجل: صَلّ اللَّهِ رَسُول أَنَّ وَعَنْهُ -6499 

 . متفٌق عليه.« يقُولُ قَد دَعوتُ رَبِّی، فَلم يسَْتجبْ لی 
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ال يزَاُل يُسْتَجَاُب لِلعَْبدِ مَا َلم يدعُ بإِثم، أَْو قَطِيعِة رَحِم، ما َلْم » : لمُسِْلم رِوَايَةٍ  وفی 

يَقُول: قَدْ دعَوْت، وَقَدْ دََعوُْت فََلم أََر » قَال: ا رسُولَ اللَّهِ مَا االسْتِعْجَال؟ ي قِيل: «يَسْتعْجِْل 

 .« يَسْتَجِيبُ لی، فَيَسْتَْحِسرُ عِنْد ذلک، ويَدَعُ الدُّعَاءَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6499

ی يکی از شما تا ماداميکه فرمود: اجابت می شود برا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شتاب نکند و بگويد به پروردگارم دعاء کردم و مرا اجابت نکرد.

و در روايتی از مسلم آمده که: هميشه برای بنده اجابت می شود، تا به گناه و قطع صلهء 

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلرحم دعاء نکند، بشرطيکه شتاب و عجله ننمايد. گفته شد: يا 

 اهی چيست؟شتاب خو

فرمود: می گويد: همانا دعاء کردم و دعاء کردم و نديدم که برايم اجابت شود، پس در 

 اين اثناء خسته شده و دعاء را ترک می کند.
 

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: أَیُّ : قَال عَنْهُ اللَّه رَضیَ أُمامَةَ أَبی وَعَنْ -6511

رواه الترمذی وقال: حديٌث  «جوْفَ اللَّيْلِ اآلِخر، وَدُُبَر الصََّلوَاِت المکْتُوباتِ »  سْمعُ؟ قَال:الدُّعَاءِ أَ

 حسن.
 

 از ابو امامه رضی ا هلل عنه روايت است که گفت:  -6511

که: کدام دعاء بيشتر از همه قابل شنيدن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفته شد برای 

 و اجابت است؟

 د: وسط و آخر شب و بدنبال نمازهای فريضه.فرمو
 

» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولَ أَنَّ عنْهُ اللَّه رِضی الصَّامِتِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ -6516 

َرف عنُْه مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. ما مَا عَلى األَْرِض مُْسلٌِم َيدْعُو اللَّه تَعالى بِدَعَْوةٍ ِإالَّ آتَاهُ اللَّه إِيَّاهَا، أَوْ صَ 

رواه الترمذی «. اللَّه أَکَْثرُ»  فَقَالَ رَُجلٌ مَِن القَوْم: إِذاً نُکْثِر. قَال: «لَم يدْعُ بِإثْم، أَوْ َقطِيعَِة رحِمٍ 

خر لهُ مِنَ األَجْرِ أَوْ يَدَّ» وقال حَدِيثٌ حَسنٌ َصحِيح: وَرَواهُ الحاِکمُ مِْن رِوايةِ أَبی سعيِدٍ وَزَاد ِفيهِ: 

 . «مِثْلَها 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عباده بن صامت  -6516
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فرمود: بر روی زمين مسلمانی نيست که دعائی به دربار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خدا نمايد، مگر اينکه خداوند آن را بوی می دهد، يا مثل آن از بدی را از وی دور می گرداند، 

اميکه به گناه و قطع صلهء رحم دعا نکند. مردی از آن گروه گفت: ازين بعد زياد دعا می ماد

 کنم.

 فرمود: خداوند بيشتر ) يعنی احسان او تعالی از درخواست شما زيادتر است(.

 حاکم درروايتش افزوده يا ذخيره کند برای او مثل پاداش او را.
 

نْهُما َأنَّ رسُولَ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کَان يقُوُل ع اللَّه رضی عَبَّاسٍ ابْنِ وعَنِ -6512 

ال إِلَه إِالَّ اللَّه العظِيمُ الحلِيم، ال إِله إِالَّ اللَّه َربُّ الَعرْشِ العظِيم، ال إِلَهَ إِالَّ اللَّه َربُّ » عِنْد الکرْب: 

 عليه. متفقٌ «السمَواتِ، وربُّ اأَلرْض، ورَبُّ العرشِ الکريمِ 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6512

در وقت مشکالت می فرمود: ال إِلَه إِالَّ اللَّه العظِيُم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

الحلِيمُ... معبود برحقی جز اهلل بزرگ بردبار نيست، معبود برحقی جز اهلل پروردگار عرش بزرگ 

 وردگار آسمانها و زمين و پروردگار عرش بزرگ نيست.نيست، معبود برحقی جز اهلل پر

 

 باب  در کرامات اولياء اهلل و فضيلت شان -253
 

 کرامات جمع کرامت است و آن یکی از اموریست که بر خالف عادت بوقوع می پیوندد.

اولیاء جمع ولی است. ولی شخصی است مؤمن و مطیع خدای عزوجل، ولی بر وزن فعیل بمعنای فاعل 
، زیرا این شخص با پیروی از دستورات رب الجلیل  از وی اطاعت نموده و او را دوست می دارد. یا بمعنای است

 مفعول است، خداوند او را دوست داشته است.

 کرامات اولیاء زیاد است که تاج الدین سبکی رحمه اهلل در طبقات بیست و چند نوع آن را ذکر نموده است.
 

{ ٥7{ الَّذِینَ آمَنُواْ وَکَانُواْ یَتَُّقونَ}٥2} إِنَّ َأوِْلیَاء اللِّه الَ خَوْف  عَلَیْهِْم وَالَ هُمْ یَْحزَنُونَ أَال  قال اهلل تعالی: }

 ٥4 – ٥2یونس:  {٥4لَهُمُ الْبُْشرَى فِی الْحَیاةِ الدُّنْیَا وَفِی اآلخِرَِة الَ تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوُْز اْلعَظِیمُ}

 – 2٦مریم:  {2٥{ فَکُلِی وَاشَْربِی }2٦وَهُزئی إِلَیِْک بِجِْذعِ النَّخْلَِة ُتسَاِقطْ عَلَیِْک ُرطَباً جَنِیّاً} و قال تعالی: }
2٥ 
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هَ ذَا قَاَلتْ هُوَ مِْن  کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا الْمِْحرَاَب وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَاَل یَا مَْریَمُ أَنَّ  لَکِ و قال تعالی: }
 7٥آل عمران:  {7٥عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ َیرْزُقُ مَن َیشَاءُ ِبغَیْرِ ِحسَابٍ}

کُم یئْْ لَوَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَْأوُوا إِلَ  الْکَهْفِ یَنشُرْ لَکُمْ رَبُّکُم مئن رَّحمته ویُهَ و قال تعالی: }
{ وَتََرى الشَّمْسَ إِذَا طََلعَت تَّزَاَوُر عَن کَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقِْرضُهُمْ ذَاتَ الشئمَالِ 8٥مئنْ أَمْرِکُم مئْرفَقاً}

 8٥ – 8٥الکهف:  {8٥}

 

ن خداوند می فرمايد: آگاه باشيد همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنان است و نه هم ايشا

اندوهگين شوند. آنانيکه ايمان آورده و پرهيزگاری می کردند، برای شان مژده است در زندگی 

 12دنيا و آخرت، و هيچ تبديلی مر کلمات خدا را نيست و آن است خود پيروزی بزرگ. يونس: 

– 14 

و ميفرمايد: و بسويت شاخهء درخت خرما را تکان ده بر تو خرمای تازه می افتد و از آن 

  21 – 25ر و بياشام. مريم: بخو

و می فرمايد: هرگاه زکريا بر مريم در مسجد داخل شدی، نزد او روزی می يافتی، گفت: 

ای مريم اين را از کجا کردی؟ گفت: از نزد خدا است. هر آئينه خدا روزی بيشمار می دهد هر 

  37کرا که می خواهد. آل عمران: 

د از اين کافران و از آنچه می پرستند، بجز و می فرمايد: و چون ای ياران يکسو شوي

خدا، پس بسوی غار آرام گيريد تا بر شما پروردگار شما فراخ کند بخشايش خود را و برای 

شما مهيا سازد منفعت را در کارتان، و آفتاب را مشاهده می کنيد که چون طلوع کند از غار آنان 

  67 – 61اوز می کند بجانب چپ. کهف: ميل کند به جانب راست و چون غروب شود از آنان تج
 

 أصْحاب أنَّ  عنْهُما اللَّه رضی الصِّدِّيقِ بکر أبی بنِ الرَّْحمن عَبْدِ ُمحَمَّدٍ أبی وعنْ -6513

ن، منْ کانَ عِنْدَُه طَعامُ اثَني»  مرَّةً قَالَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى النبی وأنَّ فُقَرَاءَ أُنَاساً کانُوا الصُّفَّةِ

أوْ کَما قَال، وأنَّ أَبا بَکْرٍ  «فَلْيذْهَْب بِثَالث، ومَْن کَانَ عِنْدُه طعامُ أرْبََعة، فَلَْيذْهَْب بخَامٍِس وبِسَاِدسٍ 

رضی اللَّه عَنْهُ جاءَ بثَالثَة، وَاْنطَلََق النبی صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم بَِعشَرة، وَأنَّ أبَا بَْکرٍ تََعشَّى عِنْد 

ی صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم، ثُّمَّ لَِبثَ حَتَّى صلَّى العِشَاءَ ، ُثمَّ رَجَع، َفجَاءَ بَعَْد ما مََضى من اللَّيلِ مَا النب

أبوْا حَتَّى تَجِیَء وَقدْ قَالَت:  أوَ ما عَشَّيتِهم؟قَال:  ما حبسَکَ عَنْ أضْيافِک؟ شاءَ اللَّه. قَالَتْ اْمرَأَُته:

واللَّه ال  کُلُوا هَنِيتا،فجدَّعَ وََسبَّ وَقَال:  يَا غُنْثَر، فَقَال: فََذهَبْتُ أنَا، فَاختبأْت،قَال:  هِمعرَضُوا َعلَيْ

وايمُ اللَّهِ ما کُنَّا نَأْخذُ منْ لُقْمةٍ إالَّ ربا مِنْ أَسْفَلِهَا أکْثَُر مِنْهَا حتَّى شَبِعُوا، وصَارَتْ قال:  أَطْعمُهُ أبَدا،
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ال قَالَت:  يَا أُخَْت بنی ِفرَاسٍ مَا َهذا؟ فَنََظرَ إلَيْهَا أُبو بْکرٍ فَقَال ال مْرََأتِه: ا کَانَتْ قَْبلَ ذلک،أکثََر مِمَّ

إنَّمَا کَانَ ذلَک مِنَ  فَأََکل مِنْهَا أُبو بکْرٍ وَقَال:وَقُرّةِ عَينی لهی اآلنَ َأکثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلکَ بِثَالِث مرَّات، 

يَعنی َيمينَه، ثُمَّ َأکَلَ مِنهَا لٍقمة، ُثمَّ حَمَلَهَا إلى النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَأَصْبََحت  ،الشَّيطَان

عِنْدَه. وکانَ بَيْننَا وبَيْنَ قَوٍم عهْد، فََمَضى األجَل، فَتَفَرَّقنَا اثنی عَشرَ رَُجال، مََع کُلِّ رَجٍُل مِنْهُم 

 مََع کُلِّ رَجُلٍ فََأکَلُوا مِنْهَا أَْجمَعُون. أُنَاس، اللَّه أعَْلم َکمْ

 أوِ  الضِّيفُ فَحَلَفَ تَْطعَِمه، ال المرأَةُ فَحَلَفَتِ َيطْعُمه، ال بَکْرٍ أبُو فَحََلفَ: روايَة وفی         

فَدَعا بالطَّعامِ  يْطَان،هذِهِ ِمنَ الشَّ: بَْکر أبُو فَقَالَ َيطعَمه، حَتَّى يطَعمُوه أوْ َيطعََمه، ال أن  األَضْيَافُ

يَا أُخْتَ بَنی فِرَاس، ما  فَأَکَلَ وَأَکَُلوا، فَجَعَُلوا ال يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إالَّ ربَتْ ِمنْ أَسْفَلِهَا أَکْثَرَ مِنْهَا، فَقَال:

وا، وَبعَثَ بهَا إلى النبی صَلّى اهللُ فََأکَلُ وَقُرَّةِ عَيْنی إنهَا اآلنَ أَلکَْثرُ مِنْهَا قَبْلَ أنْ نَأْکُل،فَقالَت:  هَذا؟

 عَلَيْهِ وسَلَّم فذََکرَ أَنَّه َأَکلَ مِنهَا.

دُونَکَ أَضْيافَک، فَإنِّی مُنَْطلِقٌ إلى النبی صَلّى : الرَّحْمَن لِعَبْدِ قَالَ بَْکرٍ أبَا إنَّ: رواية وفی    

 فَانْطَلَقَ عبْدُ الرَّحَمن، فَأَتَاهم بمَا عِنْده. َفقَال:أِجیءَ ،  اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَافْرُغْ مِنْ قِراهُم قَبْلَ أنْ

َقال:  مَا نَحْنُ بآِکلِين حتَى يَجِيىء ربُ مَنْزِلَنا، قَالُوا: اطعموا،قال:  أيْنَ َربُّ مَنزِلَنَا؟فقَالُوا:  اطْعَمُوا،

فَأَبَوْا، فََعرَْفتُ أنَّه يَجِد عَلَی، فَلَمَّا جاءَ لقَيَنَّ مِنْه، اقْبَلُوا عَنَّا ِقرَاُکم، فإنَّه إنْ جَاءَ ولَْم تَْطعَمُوا لَنَ

 يا عبد الرحمن. فَسَکَتُّ ثم قال:يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ فأَخْبَروه، فقالَ  ماصنعتم؟ تَنَحَّيْتُ عَنْه، فَقال:

سلْ فَخَرَجت، فَقُلْت:  ت،يا غُنثَُر أَقْسَمُْت عَلَيْکَ إن کُْنتَ َتسمَعُ صوتی لما جِتْ فسکت، فَقَال:

وَاللَّهِ فَقالَ اآلخَرون:  إنَّمَا انَْتَظرْتُمونی وَاللَّه ال أَطَعمُه اللَّيْلَة،فَقَالَ:  صَدق، أتَانَا بِه. فَقَالُوا:أَضْيَافِک، 

َفجاءَ بِه، َفَوضَعَ  امَک،هَاِت طَعَ وَيْلَکُم مَالَکُمْ ال َتقْبَلُونَ عنَّا قِرَاُکم؟فَقَال:  ال َنطعَُمه حَتَّى َتطعمه،

 متفقٌ عليه.بِسِْم اللَّه، األولى مِنَ الشَّيطَاِن فَأَکََل وَأَکَلُوا. يَدَه، فَقَالَ: 
 

 از ابو محمد عبد الرحمن بن ابی بکر صديق رضی اهلل عنهما روايت است که: -6153

: کسيکه در باری فرمود اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاصحاب صفه مردمی فقير بودند و 

نزدش طعام دو نفر است بايد که سومی را ببرد و کسيکه نزدش طعام چار نفر است بايد 

پيامبر سه نفر را آورد و  اهلل عنه یرضپنجمی و ششمی را ببرد يا چنانچه که فرمود: و ابو بکر 

نان شب را  اهلل عليه وسلم یصلنزد پيامبر  اهلل عنه یرضده نفر را. ابو بکر  اهلل عليه وسلم یصل

خورده و صبر نمود تا نماز عشاء را گزارد. بعد بازگشت و وقتی آمد از شب آنچه که خدا خواسته 

 بود، گذشته بود.

 همسرش گفت: چه چيز ترا از مهمانهايت منع کرد؟
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 گفت: آيا هنوز نان شب را نخورده ايد؟

 ی.گفت: برای شان عرضه کرديم، ولی آنها امتناع ورزيدند تا خودت بيائ

عبد الرحمن گفت: من رفتم و پنهان شدم. گفت: ای نادان! بسيار دشنام داد. گفت: 

 بخوريد نوش جان تان باد، واهلل هرگز از آن نمی خورم.

گفت: سوگند بخدا که لقمه ای نمی گرفتيم، مگر اينکه از زير آن بيش از آن زياده می 

به آن نگريسته و  اهلل عنه یابوبکر رض شد، تا اينکه سير شدند و بيش از آنچه که بود، گرديد.

 به همسرش گفت: ای خواهر بنی فراس اين چيه؟

گفت: چيزی نيست و سوگند به روشنی چشمم که اآلن سه برابر مقداری است که پيشتر 

از آن خورد و گفت: همانا اين کار شيطان بود، يعنی سوگند  اهلل عنه یابوبکر رضبود. سپس 

اهلل عليه  یپيامبر صل. سپس از آن لقمهء خورده و آن را خدمت عنه اهلل یابوبکر رضخوردن 

 62برد و تا صبح نزد شان بود. ميان ما و قومی ديگر عهدی بود و مدت آن گذشت. ما  وسلم

نفر از هم جدا شديم که با هر مردی از آنها عده ای بودند. خداوند داناتر است که با هر نفر 

 د.چقدر بودند وهمه از آن خوردن

سوگند خورد که از آن نخورد و همسرش  اهلل عنه یابوبکر رضو در روايتی آمده که: پس 

سوگند خورد که از آن نخورد و مهمان سوگند خورد که از آن نخورد يا مهمانها سوگند خوردند 

گفت: اين )سوگند( از شيطان است، سپس طعام را  اهلل عنه یابوبکر رضکه از آن نخورند. بعد 

خورد و خوردند و لقمهء را بر نمی داشتند، مگر اينکه بيش از آن از زير آن زياد می شد. خواسته 

 باز گفت: ای خواهر بنی فراس اين چيست؟

همسرش گفت: سوگند به روشنی چشمم که آن اکنون از پيش آنکه بخوريم زيادتر 

آنحضرت ده که فرستاد و ذکر ش اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاست. پس خوردند و آن را خدمت 

 از آن خورد. اهلل عليه وسلم یصل

برای عبد الرحمن گفت: به مهمانهايت  اهلل عنه یابوبکر رضو در روايتی آمده که 

می روم و پيش از آنکه بيايم از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلرسيدگی کن که من خدمت 

بود، آورده و گفت: مهمانداری شان فارغ شو. بعد عبد الرحمن رفته و آنچه که نزد شان 

 بخوريد. گفتند: صاحب خانهء ما کجاست؟

 گفت: بخوريد!
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 گفتند: تا صاحب خانهء ما نيايد، نمی خوريم. 

گفت: مهمانی خود را از ما بپذيريد، زيرا اگر او بيايد و شما نان نخورده باشيد، ما با 

دانستم که او بر من مقابلهء سختی از سوی او روبرو خواهيم شد. باز هم امتناع ورزيدند و 

غضب می کند  وچون آمد از او دور شدم و گفت: چکار کرديد؟ باخبرش ساختند، وی گفت: ای 

عبد الرحمن من سکوت کردم باز گفت ای عبد الرحمن و من سکوت کردم، باز گفت: ای نادان 

 ترا به خدا سوگند می دهم که اگر صدايم را می شنوی حتماً بيا.

فتم: از مهمانهايت بپرس! گفتند: راست گفت، طعام را برای ما آورد. بعد بيرون آمده و گ

وی گفت: پس شما حتماً انتظار مرا کشيديد، سوگند به خدا که امشب آن را نمی خورم، آنان 

نيز گفتند: قسم بخدا که تا خودت نخوری ما از آن نمی خوريم. پس گفت: وای بر شما! شما را 

ما نمی پذيريد؟ نانت را بياور، سپس نان را آورده دست خود را چه شده که مهمانی خود را از 

در آن گذاشته و گفت: بسم اهلل، اولی )سوگند به نخوردن( کار شيطان بود، پس خورد و 

 خوردند، )خود را حانث ساخت(.

 ش: در حدیث اشاره است به گوشه ای از لطف خداوند به دوستانش.

 اهلل عنه یابوبکر رضزند و خانواده و مهمانانش اندوهگین شد، تا اینکه و فر اهلل عنه یابوبکر رضزیرا خاطر 
ابوبکر مجبور شد، خود را حانث ساخت و خداوند در نتیجه اندوهشان را به شادی بدل ساخت و با کرامتی که از 

 به ظهور پیوست، تشویش به صفا و محبت و صمیمیت بدل شد. اهلل عنه یرض

آن را در آخر مسجد ساخته بودند و فقرای  اهلل علیه وسلم یپیامبر صلبود که ش: صفه: سایبان و دانالنی 
 بی خانمان در آن زندگی می کردند.

 

لَقَْد »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولُ قال: قَال عَنْهُ اللَّه رضی هُرَْيرَة أبی وعنْ -6514 

رواه البخاری، ورواه  «دَّثون، فإن َيکُ فی أُمَّتی أَحَد، فإنَُّه عُمَرُ کَان فِيما قَبْلَکُْم مِنَ األُممِ نَاٌس مح

 أَی: مُلهَمُون. «محدَّثُونَ » مسلم من روايةِ عائشة، وفی رِوايتِهما قالَ ابنُ وَهْب: 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6514

ز شما مردمی بودندکه بر فرمود: در امت های پيش ا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

است. اين حديث  اهلل عنه یعمر رضايشان الهام می شد، واگر در امتم يکنفر از آنان باشد، آن 

 روايت کرده است. اهلل عنها یعائشه رضرا بخاری روايت نموده. و مسلم آن را از 
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وَفةِ سَعْدا، َيعْنِی: ابْنِ شَکَا أهْلُ الکُ :قَال. عَنْهَُما اللَّه رضی سمَُرة، بن جَابِر وعنْ -6515

أبی وَقَّاص، رضی اللَّه عَنْه، إلى ُعمََر بِن الخَطَّاب،رضی اللَّه عَنْه، فَعَزلَه وَاسْتَعَْملَ عَلَيِْهْم عمَّارا، 

يزْعُُمونَ أنََّک  فَشَکَوْا حَتَّى ذَکرُوا أَنَّهُ ال يُحْسِنُ ُيصَلِّی، فَأْرَسلَ إلَيْه، فَقَالَ: ياأَبا إسْحاق، إنَّ هُؤالءِ

َسلَّم ال تُْحسِنُ ُتصَلِّی. فَقَال: أمَّا أَنَا واللَّهِ فَإنِّی کُنْتُ أُصَلِّی بِهمْ َصالَة رَسُوِل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ و

ذَلِکَ الظَنُّ بَک  ال أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّی َصالةَ الِعشَاءِ فَأَرْکُدُ فی األُولَيَيَن، وَأُخِفُّ فی األُخْرَييْن، قال:

إلَى الکُوفَةِ َيسْأَلُ عَنْهُ َأهْلَ الکُوفَة، فََلمْ يَدَْع مَسْجِدًا إالَّ  أَوْ رجَااًل  يَا أبَا إسْحاق، وأَرسَل َمعَهُ رَُجالً 

قَالُ لَهُ أُسامةُ بُن سَأَلَ عَنْه، وَيُثْنُونَ َمعُْروفاً، حَتَّى دَخَلَ َمسْجِدًا لِبَنی عَبْس، فَقَامَ رَُجلٌ مِنْهُم، يُ

ويَّة، قَتَادَة، يُکَنَّى أبا سَعَْدةَ، فَقَال: أَمَا إذْ َنشَدْتَنَا فَإنَّ َسعْداً کاَن ال يسِيُر ِبالسَّرِيِّة وال يَقِْسُم بِالسَّ 

عبْدکَ هذا کَاذِبا، قَام ِريَآءً وَال يعْدِلُ فی القَضِيَّة، قَالَ سعْد: أَمَا وَاللَّهِ ألدْعَُونَّ بِثَالث: اللَُّهمَّ إنْ کَاَن 

کَبِيٌر  ، وسُمْعَة، فَأَطِلْ عُمَُره، وَأَطِلْ فَقْرَه، وَعَرِّضْهُ للفِتَن، وَکَانَ بَعْدَ ذلکَ إذا سُتِلَ يَقُول: شَيْخٌ

 مَفْتُون، أصَابتْنی دَْعوُة سعْد.

 عَلى حَاجِبَاهُ سَقَط َقدْ بَعْدَ رَأَيْتُهُ فَأَنا  قَالَ عَبْدُ الملِکِ بنُ عُميْرٍ الرَّاوِی عنْ جَابرِ بنِ سَمَُرةَ

 متفقٌ عليه. .فَيْغمُِزهُن الطُّرقِ فی للجوارِی لَيَتَعَرَّضُ وَإنَّهُ الکِبَر، مِنَ عيْنيْهِ
 

 ما روايت شده که گفت:اهلل عنه یرضاز جابر بن سمره  -6515

 اهلل عنه یعمر رضرت به حض اهلل عنه یرضمردم کوفه از سعد يعنی ابن ابی وقاص 

را بر ايشان گماشت، آنان از سعد  اهلل عنه یرضشکوه کردند، او وی را عزل نموده، عمار 

شکايت کردند که او نمی تواند نيکو نماز بخواند. نفری نزد او فرستاده و گفت: ای ابو اسحاق، 

من واهلل به آنها نماز اين مردم گمان می کنند که تو نمی توانی نيکو نماز گزاری. سعد گفت: اما 

را می گزاردم و از آن کمتر نمی نمودم. نمازهای عشاء را می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گزاردم، در دو رکعت اول نماز را طوالنی نموده و دو رکعت دوم را سبک می خواندم. گفت: ای 

وفه را فرستاد، تا در ابو اسحاق اين گمان در موردت شده است و با او مرد يا مردانی از هل ک

مورد وی از مردم کوفه پرسش نمايد و مسجدی را نگذاشت، مگر اينکه در مورد وی سؤال کرد 

 و همه ثنای خير او را می گفتند.

تا اينکه به مسجدی از بنی عبس داخل شد، مردی که بوی اسامه بن قتاده می گفتند و 

: اما چون مطلب را از ما پرسيديد، من کنيه اش ابو سعده بود، از ميان شان برخاسته و گفت

ميگويم که سعد همراه سريه ها خارج نمی شود و به تساوی تقسيم نمی کرد و در حکومتش 

 عدل نمی نمود.
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گفت: به خدا سوگند که من سه دعاء می کنم: اللهم ان کان... بار  اهلل عنه یرضسعد 

وغ برخاسته، عمرش را با فقر طوالنی و خدايا! اگر اين بنده ات از روی رياء و شهرت طلبی و در

تنگدستيش را دوامدار کن و او را به فتنه ها روبرو نما و بعد از آن چون از آن شخص پرسيده 

بمن  اهلل عنه یرضمی شد، می گفت: مرد کهنسالی ام که به فتنه گرفتار شده و دعای سعد 

 رسيده است.

و من بعداً او را ديدم که ابروهايش بر عبد الملک بن عمير راوی از جابر بن سمره گفت: 

چشمهايش از کهنسالی افتاده بود و او در راهها به دختران تعرض نموده و بدنشان را بناخن 

 می گرفت.
 

 عَنْهُ اللَّه رضی نُفَيْل، بْنِ عْمرو بْنِ زَيْدٍِِ  بنَ سعِيدَ أنَّ الزُّبْير بن عُرْوَةَ وعنْ -6511 

أنَا أْوسٍ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحََکم، وَادََّعتْ أنَُّه أَخََذ شَيْتاً مِنْ أْرضِهَا، فَقَالَ َسعِيد:  بِْنتُ أرْوَى خَاصَمتْهُ

مَاذا  قَال: کُنُْت آخُذُ مِْن أرْضِها شَيْتاً بعَْد الذی سمِْعُت مِنْ رَُسوِل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم،؟

سَمِعْتُ رَُسولَ اللَِّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُقول: َقال:   عَلَيْهِ وسَلَّم؟سمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ

ال أسْأَلَُک بَيِّنًَة بعْد  فَقَالَ لَُه مرْوَان: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ األرْضِ ُظلْما، طُوِّقَُه إلى سبْعِ أرضينَ » 

فَمَا ماَتْت َحتَّى قَال: ، فَأَعِْم بصرهَا، وَاقْتُلْهَا فی أْرضِهَا، اللَُّهمَّ إْن کاَنتْ کاذبِةفَقَال سعيد:  هذا،

 متفقٌ عليه. ذَهَبَ بََصرُهَا، وبيْنَما هِی تْمشی فی أْرضِهَا إذ وََقعَتْ فی حُفْرةٍ َفمَاتت.

مْياءَ تَلْتَمِسُ وفی روايٍة لمسِلمٍ عْن مُحمَّدِ بن زَْيد بن عبد اللَّه بن عَُمر بمَعْنَاُه وأَنَّهُ رآهَا عَ

 أصَابَتْنی دعْوَةُ سعًيد، وَأَنَّها مرَّتْ عَلى بِتْرٍ فی الدَّارِ التی خَاصَمَتْهُ فِيهَا، فَوقَعتْ فِيها، الجُدُرَ تَقُول:

 وَکانَتْ قَْبرهَا.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عروه بن زبير  -6511

نزد مروان  اهلل عنه یرضو بن نفيل اروی بنت اوس بر عليه حضرت سعيد بن زيد بن عمر

 بن حکم دعوای اقامه نمود و ادعا کرد که او )سعيد( بخشی از زمينش را گرفته است.

گفت: آيا من از زمينش چيزی را تصاحب می کردم؟ بعد از اينکه از  اهلل عنه یرضسعيد 

 شنيدم؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 چه شنيدی؟ سلماهلل عليه و یرسول اهلل صلگفت: از 
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فرمود: کسيکه يک وجب از زمين مسلمانی را از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: 

 روی ستم بگيرد، تا هفتمين زمين بر گردنش طوق گردانيده می شود.

 مردان گفت: بعد از اين از تو شاهدی نمی طلبم.

ا کور کن و او را گفت: خدايا! اگر اين زن دروغگو باشد، چشمانش ر اهلل عنه یرضسعيد 

در زمينش هالک ساز. راوی گفت: آن زن نمرد، تا اينکه چشمانش کور شد و در اثنائيکه در 

 زمينش می رفت، در گودالی افتاد و مرد.

و در روايتی از مسلم از روايت محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بمعنايش آمده است و 

و بکمک ديوارها راه می رفت و می گفت: دعای اينکه او وی را در حالی ديد که کور شده بود 

سعيد بمن آسيب رساند و او از کنار چاهی در خانه ای که با وی در قسمت آن دعوا کرده بود، 

 گذشته به آن افتاد و آن چاه گور وی شد.
 

نی أبی مَِن لمَّا َحَضرَْت ُأحُدٌ دَعا :قَال عَْنهُما اللَّه رضی اللَّهِ عبْدِ بنِ  جَابِرِ وَعَنْ -6517 

ال  اللَّيْلِ فَقَال: مَا أُرَانی إالَّ مَقْتُوال فی أوَّل مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أصْحابِ النبی َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وَإنِّی

فَاقْض،  أَتْرُُک بْعدِی أعزَّ عَلَیَّ مِنْکَ غَيْرِ نَفْسِ رسُوِل اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، وإنَّ عَلیَّ دَيْناً

 واسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِکَ خَيْرا: فأَصْبَحْنَا، فَکَانَ أوَّل قَتِيل، ودَفَنْتُ مَعهُ آخَرَ فی قَبْرِه، ُثمَّ لَمْ َتطِبْ نفسی

بْرٍ أنْ أْتُرکهُ مع آخَر، فَاْستَخْرَجته بعْدَ سِتَّةِ أشُْهر، فَإذا هُو کَيَوْمِ وََضعُْتهُ غَيْر أُُذنِه، َفجَعَلتُُه فی قَ

 رواه البخاری. عَلى حٍَدة.
 

 :گفت روايت شده که مااهلل عنه یرضبن عبد اهلل از جابر  -6517

چون واقعهء احد در رسيد، پدرم در شب مرا طلبيده و گفت: من خود را بجز کشته در 

کشته می شوند، گمان نمی کنم و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلميان اولين کسانيکه از اصحاب 

از تو عزيزتری از خود باقی نمی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز خويش بجز وجود  من بعد

گذارم و من دينی دارم آن را ادا کن و در مورد خواهرانت با مهربانی و خير رفتار کن. پس صبح 

کرديم و او اولين کسی بود که کشته شد و ديگری را با وی دفن کردم، بعد دلم آرام نشد که او 

ديگری بگذارم و پس از شش ماه او را از قبرش کشيدم و ديدم که او بمانند روزی است را با 

 که او را گذاشته ام، غير از گوشش. و او را در قبری جداگانه گذاشتم.
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 َخرَجا وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی أصْحابِ مِنْ رَجُلَيْنِ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی أنَسٍ وَعَنْ -6518

 فَلَمَّا أيديهِما، بيْنَ الِمصْبَاحَينِ مِْثلُ ومَعهُمَا مُظِْلمَةَ  لَيْلَةٍ  فی عِنْدِ النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم  مِنْ

 .أهْلَه أتَى حَتى وَاحِدٌ مِنهما واِحدٍ کلِّ مَعَ صارَ افتَرَقَا،

حُضير، وعبَّادُ بنُ بِْشرٍ رضی  بنُ أُسيْدُ الرَّجُلَيْنِ أنَّ بعِْضها وفی طُرق، مِنْ البخاری رواه 

 اللَّه عَنْهُما.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6518

در شبی تاريک از نزدش بيرون آمدند ودو  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدو مرد از ياران 

چراغ در پيش روی شان بود و چون جدا شدند، همراه هر يک از ايشان يکی ماند تا اينکه به 

خود آمدند. اين حديث را بخاری از طريق های مختلف روايت نموده و در بعضی آمده که  خانهء

 آن دو نفر اسيد بن حضير و عباد بن بشر رضی اهلل عنهما بودند.
 

بَعثَ رَُسولُ اللِّهِ َصلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم  :قَال عَنْه، اللَّه رضی هُرَْيرة، أبی وعنْ -6519 

يْناً سَريَّة، وأمَّرَ عليِْهم عَاِصمَ بنَ ثابٍِت األنصاری، رضی اللَّه عنْه، فَانطَلَقُوا حتَّى إذا عَشََرةَ رهٍْط عَ

کانُوا بالهَدْاة، بيْنَ عُسْفانَ ومکَّة، ذُِکرُوا لَِحیِّ منْ هُذَيْلٍ يُقالُ لُهم: بنُوا لِحيَان، فَنَفَرُوا لهمْ بقَريب 

وا آثَارَُهم، فََلمَّا أَحسَّ بهِْم عاصٌِم ؤَأصحابُه، لجَأوا إلى مَْوضِع، َفأحاطَ منْ مِائِةِ رُجلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّ

بهمُ القَوْم، فَقَالُوا اْنزلوا، فَأَعْطُوا بأيْدِيُکمْ ولکُم العَهْدُ والمِيثاقَ أنْ ال نَقْتُل مِنْکُم أحدا، فَقَالَ عاصم 

ى ذِمةِ کَافر. اللهمَّ أخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّکَ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم بن ثابت: أيها القوم، َأمَّا أَنَا فال أَنْزِلُ عَلَ 

 فَرمَوُْهمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا َعاصِما، ونَزَل إلَيْهِمْ ثَالَثةُ نَفٍَر على العهدِ والمِيثاق، مِنْهُمْ خُبيْب،وزَيْدُ بنُ 

هُمْ أطْلَقُوا أْوتَار قِسِيِّهم، فرَبطُوهُمْ ِبها، قَال الرَّجلُ الثَّالِث: هذا الدَّثِنِة ورَجُلٌ آخَر، َفلَمَّا اسْتَمْکَنُوا مِنْ

أوَّلُ الغَدْرِ واللَّهِ ال أصحبُکمْ إنَّ لی بهؤالءِ أُسْوة، ُيريدُ القَتْلى ، َفجرُّوهُ وعالجوه، فَأبی أنْ 

ة، حتى بَاعُوُهما بمکََّة بَعْد وَقْعةِ بدر، فَابتَاعَ بَنُو يَصْحبَهُم، فَقَتَُلوه، وانْطََلقُوا بخُبَيْب،وَزيْدِ بنِ الدَّثِنَ

الحارِثِ ابنِ عاِمرِ بن نوْفَلِ بِن عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبا، وکانَ خُبَيبُ ُهوَ قََتل الحَاِرثَ يَْومَ بَْدر، فَلبِثَ 

بنَاتِ الحارِثِ مُوَسى َيسْتحِدُّ بهَا خُبيْبٌ عِنْدهُم أسِيرًا حَتى أجْمَُعوا على قَتِْله، فَاسْتَعارَ مِنْ بعْضِ 

تْ فَأَعَارَتْه، فَدَرَجَ بُنَیُّ لهَا وَهِی غَافِلةٌ حَتى َأتَاه، َفوَجَدْتُه مُجْلَِسهُ عَلى فَخذِهِ وَالمُوسَى بِيده، فَفَِزع

وَاللَّهِ ما رأْيتُ أسِيراً َخيْراً فَزْعَةً َعرَفَهَا خُبَيْب،فَقَال: أتَخْشيْنَ أن أقْتُلَُه ما کُنُْت ألْفعل ذلک، قَالَت: 

 مِنْ بمَکَّةَ  وَما بِالحديدِ  لمُوثَقٌ وإنَّهُ يدِه، فی عِنبٍ مِنْ خُبيب،فواللَّهِ لَقَدْ وَجدْتُهُ يوْماً يأَُکلُ قِطْفاً مِْن 

لَحرِم لِيقْتُلُوهُ فی الحِل، قَال لهُم ا مِنَ بِهِ خَرجُوا فَلَمَّا خُبَيبا، اللَّه رَزَقهُ لَرزقٌ إنَّهُ: تقُولُ وَکَاَنتْ ثمََرة،
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خُبيب: دعُونی أُصلی رکعتَيْن، فتَرَُکوه، َفرکعَ َرْکعَتَيْنِ، فقال: واللَّهِ لَْوال أنْ تَحسَُبوا أنَّ مابی جَزعٌ 

 لَزِدْت: اللَُّهمَّ أْحصِهمْ عددا، واقْتُلهمْ بََددا، وال ُتبْقِ مِنْهُم أحدا. وقال:

 مْصرعِی للَّهِ  کَانَ جْنبٍ أیِّ على        نَ أُقْتلُ مُسْلِماً فلَسْتُ ُأبالی حي

   مَُمزَّعِ شِْلوٍ أوْصالِ عََلى يُبَارِکْ        وذلِکَ فی ذَاِت اإللَِه وإنْ يشَأْ 

هِ وسَلَّم. عَلَيْ اهللُ صَلّى النبی يعنی  وأخْبَر الصَّالةَ صْبراً قُتِلَ مُسِْلمٍ لُِکلِّ سَنَّ هُو خُبيْبٌ وکانَ 

أصْحَابهُ يْومَ أُصِيبُوا خبرُهم، وبَعثَ نَاسٌ مِنْ قُريْشٍ إلى عاصِم بن ثابتٍ حينَ حُدِّثُوا أنَّهُ قُتِل أْن 

 يُؤْتَوا بشَیءٍ مِنُْه يُْعرف. وکَانَ قتَل رَُجالً مِنْ عُظَمائِِهم، فبَعَث اللَّه ِلعَاصِمٍ مِْثلَ الظُّلَِّة مِنَ الدَّبْر،

 رواه البخاری. هُ مِنْ رُُسلِهِم، َفلَْم يقْدِرُوا أنْ يَقْطَُعوا مِنهُ شَيْتا.فَحَمَتْ

 حديثُ مِنها الکتاب هذا مِنْ مواضِعها فی سبقت صحِيحَةُ َکثِيرَةٌ أحاديثٌ الباب وفی 

ذين أَطْبقَتْ ال الغار أصحَابِ وحديثُ جَُريج، حَديثُ ومِنْهَا والسَّاحِرَ الرَّاِهبَ يأتی کانَ الذی الغُالم

علَيْهمُ الصَّْخرةُ، وحديثُ الرَّجُِل الذی َسمِعَ صَوتاً فی السَّحاب يقولُ: اسْقِ حدِيقة فالن، وغيرُ 

 ذلک والدَّالئُِل فی الباب کثيرةٌ مَْشهُورة، وبِاللَِّه التَّوْفِيق.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6519

ده گروه )دسته( را به شکل سريه فرستاده و عاصم بن  ه وسلماهلل علي یرسول اهلل صل

را امير شان گرداند و رفتند، تا اينکه به منطقهء هداه بين عسفان و  اهلل عنه یرضثابت انصاری 

مکه رسيدند و برای قبيلهء از هذيل که بنی لحيان خوانده می شد، و آنها هم نزديک به صد نفر 

دمهای شان را تعقيب کردند. و چون عاصم و يارانش از تعقيب شان تير انداز را گرد آورده و ق

اطالع يافتند، به جايی پناه بردند و گروه آنها را محاصره کرده و گفتند: فرود آييد و دستهای 

 خود را بدهيد و عهد و پيمان ما با شما اين است که هيچکدام شما را نکشيم.

ان کافر فرود نمی آيم، بار خدايا پيامبرت عاصم بن ثابت گفت: ای قوم! اما من به پيم

را از حال ما خبر ساز و آنها را به تير زدند و عاصم را کشتند و سه نفر به  اهلل عليه وسلم یصل

عهد و پيمان آنها فرود آمدند که از جملهء شان خبيب و زيد بن دثنه و مردی ديگر بود و چون 

سته و آنها را بسته کردند. مرد سوم گفت: اين بر آنها دست يافتند، تارهای کمان خود را گس

آغاز نيرنگ است واهلل، من با شما همراه نمی گردم. مرا به اين گروه اقتدايی است و ارادهء 

 شهادت را داشت و او را کشيدند، ولی او امتناع ورزيد که همراه شان برود، بعد او را کشتند. 
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ند تا اينکه آن دو را بعد از حادثهء بدر در خبيب و زيد بن دثنه رضی اهلل عنهما برده شد

اهلل  یرضمکه فروختند. بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيب را خريدند و خبيب 

در نزد آنها اسير ماند، تا اينکه به  اهلل عنه یرضحارث را در واقعهء بدر کشته بود و خبيب  عنه

 حارث تيغی طلبيد تا موی زير بغل را بزند.کشتن او همنظر شدند. وی از بعضی از دختران 

پسرکی از او در حاليکه او بی خبر بود، نزد او آمد و زن او را در جايش بر زانوی خبيب 

ديد، در حاليکه تيغ در دستش بود و ترسيد طوری که خبيب آن را فهميده و  اهلل عنه یرض

آن زن گفت: واهلل من اسيری گفت: آيا می ترسی که او را بکشم؟ من اينکار را نمی کردم. 

بهتر از خبيب نديدم و واهلل روزی او را ديدم که خوشهء انگوری در دستش بود و می خورد در 

حاليکه او به غل و زنجير کشيده شده بود و در مکه هم ميوه ای وجود نداشت. و آن زن می 

 گفت: آن روزی بود که خداوند به خبيب داده بود.

اهلل  یرضارج ساختند تا در منطقهء حل خارج حرم بکشند، خبيب و چون او را از حرم خ

،گفت: مرا بگذاريد که دو رکعت نماز بگزارم و او را گذاشتند و او دو رکعت نماز گزارد و عنه

گفت: سوگند به خداوند که اگر شما گمان نکنيد اين کاری که می کنم از ترس مرگ است بر 

احصهم عدداً... پروردگارا! آنان را يک، يک نموده و يکسره آن )نماز( می افزودم و گفت: اللهم 

 هالک شان کن و احدی از آنان را مگذار. 

شعر: باک ندارم هنگاميکه مسلمان کشته می شوم که در کدام پهلو مرگم در راه خدا 

صورت گيرد، زيرا اينکار به خدا مربوط می شود و اگر بخواهد بر اعضای جسد پاره پاره برکت 

 هد.می ن

کسی بود که برای هر مسلمانی که صابرانه کشته می شود، نماز را  اهلل عنه یرضو خبيب 

 سنت نمود.

در روزيکه گرفتار شدند، اصحاب خويش را از حال شان با  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

خبر ساخت و عدهء از قريش بعد از آگاهی از قتل عاصم افرادی را فرستادند که چيزی از 

بياورند که بدان شناخته شود، چون وی مردی از بزرگان شان را کشته بود و خداوند  بدنش را

زنبورهای عسل را مثل ابر فرستاد و وی را از فرستادگان شان حمايت نمود و نتوانستند که 

 چيزی از وی را قطع نمايند.

آن و در باب احاديث صحيحه بسياری است که در جاهای خود از اين کتاب گذشت که از 

 جمله حديث بچه ای است که نزد راهب و ساحر می آمد.
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و از جمله حديث جريج است و حديث ياران غار است آنانيکه سنگ بر در غار شان 

ايستاد و حديث مردی است که صدايی را در ابر شنيد که می گويد، باغچهء فالن را آبياری کن 

 ست و توفيق از سوی باريتعالی است.وغير از آن و دالئل در اينمورد بسيار زياد و مشهور ا

 ش: قتل صابرانه آنست که شخص در حالتی کشته شود که قدرت دفاع از خود را ندارد.
 

ما سمِعْتُ عُمرَ رضی اللَّه عنْهُ يَقُولُ ِلشَیءٍ  :قال عنْهُما اللَّه رضی عُمر ابْنِ وعَن -6561

 واهُ البُخَاری.ر قط: إنِّی ألظُنَّهُ کَذا إالَّ َکانَ کَمَا َيظُن،
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6561

برای چيزی گفته باشد که من آن را چنين گمان می  اهلل عنه یعمر رضهرگز نشنيدم که 

 کنم، مگر اينکه مثل گمان او بود.
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 کتاب اموری که در شريعت از آن منع بعمل آمده است
 

 شت سرگوئی و امر به حفظ و نگهداشت زبانباب در حرام بودن غيبت و پ -254
 

وَلَا يَغَْتب بَّْعضُکُم بَْعضاً َأيُحِبُّ أَحَدُُکمْ َأن يَأْکَُل لَْحمَ َأخِيهِ مَيْتاً فَکَِرهْتُمُوُه  قال اهلل تعالی:}

 62الحجرات:  وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللَّهَ َتوَّاٌب رَّحِيمٌ{

ا لَيْسَ َلکَ بِِه عِلٌْم إِنَّ السَّمَْع وَالْبََصرَ وَالْفُؤَاَد کُلُّ أُولـتِکَ کَاَن عَنُْه وَالَ تَقُْف مَ و قال تعالی: }

 31اإلسراء:  مَسْؤُوالً{

 68ق:  مَا َيلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{ و قال تعالی: }
 

ی دارد کسی از شما خداوند می فرمايد: و غيبت نکند بعضی شما بعضی را آيا دوست م

که گوشت برادرش را که مرده باشد، بخورد، پس متنفر شويد از او پس از خدا بترسيد همانا 

 62خدا توبه پذيرندهء مهربان است. حجرات: 

خداوند می فرمايد: و مرو پس آنچه که به آن علم نداری، هر آئينه از هر يکی از گوش 

  31چشم و دل پرسيده خواهيد شد. إسراء: 

  68و می فرمايد: بزبان نمی آرد، شخصی سخنی را جز اينکه نزد او نگهبانيست مهيا. ق: 
 

مَنْ کَاَن » : قَال  وَسلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النبی عَنِ عْنهُ اللَّه رضی ُهرْيرَةَ  أبی وَعنْ -6566

 تفقٌ عليه.م «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ اآلِخِر فَليقُلْ خَيْرا، أوْ لَيصُْمتْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6566

فرمود: آنکه به خداوند و روز آخرت ايمان دارد، بايد سخن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 خير بگويد و يا خاموش باشد.

ش: این حدیث واضح است در مورد اینکه برای انسان مناسب است تا سخن نگوید، مگر اینکه سخن خیر و 
وب باشد و آن عبارت است از سخنی که مصلحت آن آشکار باشد و هرگاه در آشکار بودن مصلحت شک کند خ

 باید که آن را بر زبان نیاورد.
 

قال:  قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ أیُّ الُمسْلِمِينَ أفْضَلُ؟ :قَال عَنْهُ اللَّه رضی مُوَسى أبی وعَنْ -6562

 متفق عليه. « .ن لِسَانِهِ وَيَدِِه مَنْ سَلِمَ المُسْلُِموَن مِ » 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6562

 ! کدام مسلمان بهتر است؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند.
 

مَنْ يَضْمَنْ لی ما » هِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم: اللَّ  رَسُولُ  قَالَ: قَال سعْدٍ بنِ سَهْلِ وَعَنْ -6563

 . متفقٌ عليه. «بيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بيْنَ رِجْلَيْهِ أضْمنْ لهُ الجَنَّة 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -6563

ايم فرمود: آنکه ميان ريش و ميان دو پايش )فرج( را بر اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ضمانت کند، من بهشت را برای او ضمانت می کنم.
 

إنَّ : يَقُول وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی سَمِعَ َأنَّهُ عَنْهُ اللَّه رضی هُرَْيرَةَ  أبی وَعَنْ -6564

. متفقٌ  «يْنَ المشِْرقِ والمْغِربِ الْعَبْد لَيَتَکَلَّمُ بِالکَلِمةِ مَا يَتَبيَّنُ فيهَا يَزِلُّ بهَا إلى النَّارِ أبْعََد مِمَّا ب

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6564

شنيد که فرمود: هر آئينه بنده ای کلمه ای را برزبان می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوی از 

ان آورد که در مورد آن نمی انديشد و به سبب آن به دوزخ می لغزد و دورتر از آنچه که در مي

 مشرق و مغرب است.
 

إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَکَلَّمُ بِالکَلِمةِ مِنْ رِضْوَاِن »  :قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی عن وَعَنْهُ -6565

خَِط اللَِّه َتعالى اللَّهِ َتعَالى مَا يُلقِی لهَا َباالً يَرَْفعُُه اللَّه بهَا دَرَجات، وَإنَّ اْلعبْدَ لَيَتَکلَُّم باْلکَلِمَةِ مِنْ سَ 

 رواه البخاری. «ال يُلْقی لهَا بااًل يهِوی بهَا فی جَهَنَّم 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6565

فرمود: هر آئينه بنده کلمه ای را از رضای خداوند بر زبان می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

بدان کلمه به مرتبه ها بلند می برد و هر آئينه  آورد که به آن اهتمام نمی ورزد و خداوند وی را
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بندهء کلمهء از قهر خداوند را بر زبان می آورد که به آن اهميت نمی دهد و بدان در دوزخ فرو 

 می غلطد.
 

 اللَّه َرسُولَ  أنَّ عَنْهُ  اللَّه رضی المُزنیِّ  الحارثِ  بنِ ِبالل الرَّحمنِ  عَبْدِ  أبی وعَنْ -6561

إنَّ الرَّجُلَ ليَتَکَلَّمُ بالْکَلِمَةِ مِنْ رِضْوانِ اللَّهِ َتعالى ما کَانَ يَظُنُّ أنْ تَبْلُغَ » : قال لَيْهِ وسَلَّم عَ اهللُ صَلّى

مَا اللَّه مَا بلََغْت يکْتُُب اللَّه اللَّه بهَا رِضْوَانَُه إلى يَوِْم يْلقَاه، وَإنَّ الرَّجَُل لَيَتَکَلَُّم بالکَلِمِة مِنْ سََخِط 

 «المُوطَّإِ » .رواهُ مالک فی  «کَانَ يظُنُّ أن تَبْلُغَ ما بَلغَتْ يکُْتبُ اللَّه لَهُ بهَا سَخَطَُه إلى يَْومِ يلْقَاهُ 

 والترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو عبد الرحمن بالل بن حارث مزنی  -6561

فرمود: همانا مرد کلمه ای از رضای خداوند را بر زبان می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آورد، در حاليکه گمان نمی کند که به آنچه رسيده، برسد، خداوند به سبب آن برايش رضای 

خود را تا روزی که با وی روبرو شود، می نويسد. و همانا مرد کلمهء از قهر خدا را بر زبان 

دانچه رسيده، برسد و به سبب آن خداوند بر وی قهر و ميراند، در حاليکه گمان نمی کند که ب

 غضبش را تا روزی که وی را مالقی شود، می نويسد.
 

قُلْتُ يا رسُولَ اللَّهِ حَدِّثنی بأمٍْر : قَال عنْهُ اللَّه رضی اللَّهِ عبْدِ بنِ سُفْيان وعَنْ -6567

ُقْلت: يا رُسول اللَّهِ ما أَْخوفُ مَا تَخَافُ عََلیَّ ؟ فََأخَذَ  «قُْل ربِّی اللَّه، ُثمَّ اسْتَِقمْ »  أعْتَصِمُ بِِه قال:

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. « .هذا »  بِلِسَانِ نَفْسِه، ُثمَّ قَال:
 

 روايت شده که گفت:  اهلل عنه یرضاز سفيان بن عبد اهلل  -6567

 و که بدان چنگ زنم. کاری را بمن بگ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 فرمود: بگو: اهلل تعالی پروردگار من است و سپس استقامت کن.

 از چه چيز بيشتر از همه بر من می ترسی؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 زبان خود را گرفته و فرمود: از اين. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل
 

ال » ا قَال: قَالَ رسُولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: عنْهُمَ اللَّه رضی عُمَر ابنِ وَعَن -6568

عََد النَّاسِ تُکْثِرُوا الکَالَم بغَْيِر ذِْکِر اللَّه، فَإنَّ کَْثَرة الَکالِم بِغَيِْر ذِْکِر اللَّه َتعالَى قَْسوٌة لِلْقَلْب،وإنَّ أبْ 

 . رواه الترمذی. «مِنَ اللَّهِ القَلُب القَاسی 
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 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6568

فرمود: بدون ذکر خدا سخن را زياده مکنيد، زيرا بسيار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

سخن گفتن بدون ذکر خدا سبب سنگ دلی است. و هر آيينه دورترين مردم از خداوند انسان 

 سنگ دل است.
 

مَنْ » ل: قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: قَا عَنهُ اللَّه رضی هُريَرة أبی وعنْ -6569

 رَوَاه التِّرمِذی وقال: حديث حسنٌ. «وَقَاهُ اللَّه شَرَّ مَا بيْنَ لَحْييْه، وشَرَّ مَا بَيْنَ رِْجلَيْهِ َدخَلَ الجنَّةَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6569

فرمود: آنکه را خداوند از شر ميان ريش )زبان( و دو  ماهلل عليه وسل یرسول اهلل صل

 پايش )شرمگاه( حفظ نمود، به بهشت داخل می شود.
 

» قُلُْت يا رَسول اللَِّه مَا النَّجاة؟ قَال:  :َقال عنْهُ اللَّه رضی عامِرٍ  بنِ  عُقْبةَ وَعَنْ -6521

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسن. «خَطِيتَتَِک أمْسِکْ عَلَْيکَ ِلسانَک، َولْيَسَعْکَ بيْتُک، واْبکِ على 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عقبه بن عامر  -6521

 سبب نجات چيست؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 فرمود: زبانت را محکم گير و بايد که خانه ات برايت بگنجد و بر گناهانت گريه کن.
 

إذا » رِیِّ رضی اللَّه عَْنهُ عن النبی صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قَال: الخُدْ سَعيدٍ أبی وعن -6526

أَصْبح ابْنُ آدم، فَإنَّ األعْضَاءَ کُلَّهَا تُکَفِّرُ اللِّسان، تَُقول: اتِِّق اللَّه فينَا، فَإنَّما نحنُ ِبک: فَإنِ 

 رواه الترمذی. «اسْتَقَمْتَ اسَتقَمْنا وإنِ اعْوججت اْعوَججْنَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6526

فرمود: که چون فرزند آدم صبح کند، همهء اعضاء در برابر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

زبان فروتنی کرده می گويند: از خداوند در مورد ما بترس، زيرا ما در برابر آنچه که تو انجام 

مودی، ما راست می مانيم و اگر تو کجی کردی، ما می دهی مجازات می شويم. اگر تو راستی ن

 کج می شويم.
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ش: تکفر اللسان: اعضاء در برابر زبان فروتنی می کند یا کنایه است از آنکه اعضاء همگی زبان را به 
 منزلهء کفران کنندهء نعمتها قرار می دهد.

 

برنی ِبَعمَلٍ يُدْخِلُنی الجَنَّة، قُلْتُ يا رسُول اللَّهِ أخ :قال عنهُ اللَّه رضی مُعاذ وعنْ -6522 

لَقدْ سَأَْلتَ عنْ َعظِيم، وإنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلى منْ يَسََّرهُ اللَّه تَعَالى علَيه: »  ويُبَاعِدُنی عن النَّار؟ قَال:

لبَيَْت إن تَعْبُد اللَّه ال تُْشرکُ ِبِه شَيْتا، وتُقِيمُ الصَّالة، وتُؤتی الزَّکَاة، وتصُوُم رمضَانَ وَتحُجُّ ا

أال أدُلُّک عَلى أْبواِب الخَيْر؟ الصَّوْمُ جُنَّة. ،َالصَّدَقٌة تطْفِیءُ الخَطِيتة »  ُثمَّ قَال: استطعت إِلَيْهِ سَبِيْالً،

 }تتجافى جُنُوبُهمْ عَنِ الَمضَاِجعِ {ثُمَّ َتال:  «کما ُيطْفِیءُ المَاءُ النَّار، وصالةُ الرَّجُِل منْ جوِْف اللَّيْلِ 

أال أُخْبِرُکَ ِبرَأسِ األْمر، وعمودِه، وذِرْوةِ » ُثمَّ قال:  [ . 61: السجدة]   } يْعمَلُونَ {حتَّى بلَغَ  

رْأسُ األمِْر اإلْسالم، وَعمُودُهُ الصَّالة. وذروةُ سنامِهِ »  قُلت: بَلى يا رسول اللَّه: قَال: «سَنامِهِ 

»  قُلْت: بَلى يا رسُوَل اللَّه. فَأَخذَ بِلِسَاِنهِ قال: «ِمالکِ ذلکَ کله؟أال أُخْبِرُکَ بـِ»  ثُمَّ قال: «الجِهَادُ 

ثَکِلتْکَ أُمُّک، وَهلْ َيکُبُّ  قُْلتُ: يا رسُولَ اللَِّه وإنَّا لمُؤَاَخذون بمَا نَتَکلَّمُ بِه؟ فقَال: «کُفَّ علَْيکَ هذا 

 . «نَتِهِم؟ النَّاسَ فی النَّارِ على وَُجوهِهِم إالَّ حصَائُِد ألْسِ

 رواه الترمذی وقال: حِديثٌ حسنٌ صحيح، وقد سبق شرحه.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز معاذ  -6522

از عملی با خبرم کن که مرا به بهشت داخل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 نموده و از دوزخ دور کند!

بر کسيکه خداوند بر او آسان کند و  فرمود: از چيز بزرگی سؤال کردی و آن آسان است

آن اينکه خدا را پرستش نموده و به او چيزی شريک نياوری و نماز بگذاری و زکات بدهی و 

روزهء ماه رمضان را بگيری و حج خانه کنی، اگر توانستی که به آن دست يابی. سپس فرمود: 

ه گناه را خاموش می کند، آيا ترا به دروازه های خير راهنمائی نکنم؟ روزه سپر است و صدق

چنانکه آب آتش را خاموش می سازد. و نماز شخص در دل شب. سپس تالوت نمود: }تتجافى 

 و کار اساس از ترا آيا: فرمود بعد {  يعْمَلُونَ}  به رسيد اينکه تا جُنُوبهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ { 

 نسازم؟ باخبر اش قله و بلندی و ستونش

 !اهلل عليه وسلم یصل رسول اهللگفتم: آری يا 

فرمود: اسالم اساس کار است و ستونش نماز و بلندی قله اش جهاد می باشد. باز 

 فرمود: آيا ترا به اساس و زيربنای همهء اينها خبر ندهم؟
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 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: آری يا 

 نگهدار. زبان خود را گرفته و فرمود: اين را بر خود اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

! آيا به آنچه سخن می گوييم، مؤاخذه می اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 شويم؟

فرمود: مادرت به سوگ تو بنشيند و آيا مردم را بجز محصول زبان های شان چيز 

 ديگری در دوزخ سرنگون می سازد؟
 

أَتَْدرُوَن »  اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قال: صَّلى اللَّه رُسول أنَّ عنهُ اللَّه رضی هَُريرةَ أبی وعنْ -6523

قِيل: أَفرأيَْت إن کان فی أخِی  «ِذکُرکَ أَخَاکَ بما يکْرَُه »  قَالُوا: اللَّه ورسُولُُه أَعْلَم. قال: «ما الغِيبةُ؟

رواه  «ْد بهتَُّه إنْ کانَ فِيِه ما تقُولُ فَقَِد اْغتَبْته، وإنْ لَْم يکُن فِيِه ما تَُقولُ فَقَ» ما أَقُول؟ قَال: 

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6523

 فرمود: آيا می دانيد که غيبت، چيست؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 گفتند: اهلل تعالی و رسولش داناتر است.

 فرمود: برادرت را به آنچه که از آن خوشش نمی آيد، ياد آور شوی.

 در برادرم آنچه می گويم، باشد؟گفت: چطور است هر گاه 

فرمود: اگر آنچه می گوئی در وی باشد، غيبتش کرده ای و اگر نباشد، بوی بهتان بسته 

 ای.
 

 ُخطْبتِهِ  فی قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رسُول أنَّ عنْهُ اللَّه رضی بْکرةَ  أبی وعنْ -6524

إنَّ دِماءَُکم، وأمْوالَکم وأعْراضَکُم حراٌم عَلَيْکُم کَُحرْمة يومِکُم  »: الودَاع حجَّةِ فی ِبمنىً النَّحر يوْم

 متفقٌ عليه. «هذا، فی شهِرکُْم هذا، فی بلَِدُکم هذا، أال هَْل بلَّغْت 
 

 از ابو بکره رضی اهلل عنه روايت است که: -6524
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وداع فرمود: در خطبهء روز عيد خويش در منی در حجة ال اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

همانا خونهای شما و مالهای شما و آبروی تان بر شما حرام است، مانند حرمت اين روز شما 

 در اين ماه و در اين شهر شما. آيا آنچه را که به تبليغ آن مأمور شده بودم، رساندم؟
 

لَّم حسْبُک مِنْ قُْلتُ للنبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَ: قَالَت عنْها اللَّه رضِی عائِشة وعنْ -6525

لقَْد قُْلتِ کَِلمةً لو ُمزجّت بماءِ البحْر » صفِيَّة کذا وَکذَا قَال بْعضُ الرُّواة: تعْنی قَصِيرة، فقال: 

رواه أبو  «ما أحِبُّ أنی حکَْيتُ إْنساناً وإنَّ لی کذا وََکذَا »  قَالَت: وحکَْيتُ له إنسانًا فقال: «لمَزَجتْه، 

  حديثٌ حسٌن صحيح.  داود، والترمذی وقال:
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6525

گفتم: که از صفيه اينقدر و اينقدر کافيست. بعضی از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبرای 

 راويان گفته اند: يعنی کوتاه است.

 فرمود: همانا کلمهء گفتی که اگر به آب دريا خلطش کنی با آن مخلوط شود!

 گفت: و برای او نمونهء انسانی را در آوردم. اهلل عنها یضعائشه ر

 فرمود: دوست ندارم که حرکت و فعل انسانی را تمثيل کنم و برايم اينقدر و اينقدر باشد.

 ش: یعنی آب دریا را از نفسش بد بوی و متعفن و بد مزه می سازد.
 

لمَّا عُرَِج » هِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: اللَّ رسُولُ قَالَ: قال عنهُ  اللَّه رضی أنَسٍ وَعَنْ -6521

بی مرْرُت بِقَوٍْم لُهمْ أظْفَارٌ مِن ُنحاسٍ يَخِمشُوَن بهَا وجُوهَُهُم وَُصدُورَهُم، فَقُلْت: منْ هؤالءِ يَا 

 اود.رواهُ أبو د« جِبْرِيل؟ قَال: هؤالءِ الَّذِينَ يَأْکُلُونَ لُُحوم النَّاس، ويَقَعُون فی أْعراضِهم، 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6521

فرمود: چون به معراج برده شدم، از کنار گروهی گذشتم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 که ناخنهايی مسين داشتند و بدان رويها و سينه های شانرا می خراشيدند.

 گفتم: ای جبرئيل اينها کيانند؟

 مردم را می خورند و آبروی شان را می ريزند.فرمود: اينان کسانی اند که گوشتهای 
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ُکلُّ »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُول أنَّ عنْهُ اللَّه رضی ُهرْيرة أبی وعن -6527

 رواهُ مسلم. «المُسلِِم عَلى المُسِْلمِ حَرام: دَمُهُ وعِرُْضهُ وَمَالُهُ 
 

 است که:روايت  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6527

فرمود: همهء چيز مسلمان بر مسلمان حرام است،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خونش، آبرويش و مالش.

 

باب در حرام بودن شنيدن غيبت و دستور دادن آنکه غيبت حرامی می شنود که  -255

از او نمی آن را رد کند و بر گوينده اش انتقاد نمايد و هرگاه نمی توانست اين کار را بکند و يا 

 پذيرد، در صورت امکان آن مجلس را ترک گويد
 

 55القصص:  وَإِذَا َسمِعُوا اللَّغْوَ أَْعرَُضوا عَنْهُ{قال اهلل تعالی: }

 3المؤمنون:  وَالَّذِينَ ُهمْ عَنِ اللَّْغوِ مُْعرُِضون{و قال تعالی: }

 31إلسراء:ا أُولـتِکَ کَانَ عَنْهُ َمسْؤُوالً{إِنَّ السَّْمعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَاَد ُکلُّ  و قال تعالی:}

وَإِذَا رَأَْيتَ الَّذِيَن يَخُوضُونَ ِفی آيَاتِنَا فَأَعِْرْض عَنُْهمْ حَتَّى يَُخوضُوْا فِی و قال تعالی: }

 18ألنعام: ا ظَّالِمِينَ{حَدِيثٍ غَيِْرهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّکَ الشَّْيطَانُ َفالَ تَْقعُدْ َبعْدَ الذِّْکرَى مََع الْقَوْمِ ال
 

 55خداوند می فرمايد: و چون سخن بيهوده را شنوند، از آن اعراض کنند. قصص: 

 3و می فرمايد: و کسانيکه از بيهوده اعراض کنندگان اند. مؤمنون: 

و می فرمايد: همانا از هر يک از گوش و چشم و دل از اين ها پرسيده خواهيد شد. 

 31إسراء: 

و چون ببينی آنان را که بحث شروع کنند در آيتهای ما، پس رويگردان از و می فرمايد: 

آنان تا که بحث کنند در سخنی غير وی، و اگر فراموش گرداند، ترا شيطان پس، بعد از پند با 

 18قوم ستمگاران منشين. انعام: 
 

منْ ردَّ عَنْ » وسَلَّم قال:  عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عنِ عَنْهُ اللَّه رضی الدَّرْداءِ أبی وعنْ -6528

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسن. «عِرِْض أخيهِ، ردَّ اللَّه عْن وجْههِ النَّارَ يوَْم القِيَامَةِ 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو الدرداء  -6528

فرمود: آنکه از آبروی برادرش دفاع کند، خداوند در روز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 امت آتش را از رويش می گرداند.قي
 

 فی تقدَّم الَّذی المشْهورِ  الطَّويلِ حدِيثِهِ فی عنْهُ  اللَّهُ رضی مالِکٍ بنِ عِتْبَانَ وعنْ -6529 

َفقَال  «أيْنَ مالِکُ بنُ الدُّخُْشم؟ » : فَقال يُصلِّی قامَ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  :قَال الرَّجاءِ باب

ال تُقلْ ذلک، أال َتراه »  مُنافِقٌ ال ُيِحبُّ اللَّه ورُسولَه، فَقَال النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: رجل: ذلکَ

قد قَال: ال إلهَ إالَّ الًله ُيريدُ بذلک وجْه اللَّه، وإن اللَّه قْد حَرَّمَ على النَّارِ منْ قال: ال إله إالَّ اللَّه 

 متفقٌ عليه. «يبْتَغِی بِذلکَ وجَْه اللَّه 
 

در حديث دراز و مشهوری که در باب اميد  اهلل عنه یرضاز عتبان بن مالک  -6529

برخاست، نماز گزارد و فرمود: مالک  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگذشت، روايت شده که گفت: 

 بن دخشم کجاست؟

 مردی گفت: او منافق است، خداوند و رسولش را دوست ندارد.

فرمود: اين را مگو، آيا نمی بينی که او ال اله اال اهلل گفته و از  ليه وسلماهلل ع یپيامبر صل

اين کار رضای خدا را می خواهد و همانا خداوند کسی را بر آتش حرام نموده که بگويد: ال اله 

 اال اهلل و بدان رضای خدا را طلب کند.
 

الطَّويلِ فی قصَّةِ توْبَِتهِ وقد سبَق  حدِيثِهِ فی عَنْهُ  اللَّه رضی مالکٍ بنِ  کعْبِ وعَنْ -6531 

ما فعل َکعُْب »  قال النبی َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم وُهو جَالٌِس فی القَوْم بِتبُوک: فی باب التَّْوبة. قال:

هُ فقالَ رجُلٌ مِنْ بَنی سلَِمة: يا رسُولَ اللَّه حبسهُ بُرْداه، والنَّظَرُ فی ِعطْفيْه. فقَال لَ «بنُ مالک؟ 

معاذُ بنُ جبٍل رضی اللَّه عنْه: بِتس ما ُقلْت، واللَّهِ يا رُسولَ اللَّهِ ما عَِلمْنا علَيْهِ إالَّ خْيرا، فَسَکَت 

 متفق عليه. رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم.
 

در حديث درازش که در قصهء توبه اش در باب  اهلل عنه یرضاز کعب بن مالک  -6531

 ت، روايت شده که گفت:توبه گذش

در حاليکه در تبوک در ميان گروه نشسته بود، فرمود: کعب  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بن مالک چه کرد؟
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او را دو بردش )جامه اش( و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی از بنی سلمه گفت: يا 

 ی واستراحت طلبی(.نگريستن به راست و چپش از حضور با شما باز داشت )يعنی خوشگذران

اهلل عليه  یرسول اهلل صلبه او گفت: چيز بدی گفتی! و اهلل يا  اهلل عنه یرضمعاذ بن جبل 

 سکوت فرمود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما بر وی جز خير را ندانستيم. پس  وسلم

 

 باب غيبتی که رواست -251
 

 عِیٍّ ال ُيمْکِنُ الوُصُوُل إِلَيْهِ إاِلَّ ِبَها، وَهُوَ سِتَّةُ أسْبَاب:اعْلَمْ أنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغََرضٍ َصحيحٍ َشرْ

أَوْ األَوَّل: التَّظَلُّم، فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ أنْ يَتََظلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ والقَاضِی وغَيِرِهما مِمَّنْ لَهُ وِالَيَة، 

 لَمَنِی ُفالٌَن بکذا.قُدْرَةٌ َعلَى إْنصَافِهِ مِنْ ظَاِلمِه، فيقول: ظَ 

ةِ الثَّانی: االسْتِعاَنةُ عََلى َتغْيِيرِ المُنَْکر، وَرَدِّ العَاِصی إِلَى الصَّواب،فيقوُل ِلمَنْ يَرُْجو قُدَْرتُه عََلى إزالَ

ةِ المُنَْکر، فَإْن لَمْ المُنْکَر: فاُلنٌ يَعَْملُ کَذا، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو ذَِلَک ويکونُ مَْقصُودُهُ التََّوصُّلُ إِلَى إزالَ

 يَقْصِْد ذَلَِک کَاَن حَرَاما.

ا الثَّالِث: االسْتِفْتَاءُ ، فيقُولُ لِلمُفْتِی: ظََلمَنِی َأبی َأوْ أخی، أَوْ زوجی، أَوْ ُفالنٌ بکَذَا فََهلْ َلهُ ذَِلک؟ وَمَ

لِک، فهذا جَائِزٌ ِللْحَاجَة، ولکِنَّ طَريقی فی الخالِص ِمنْه، وتَْحصيلِ حَقِّی، وََدفْعِ الظُّلْم؟ َونَحْو ذَ

األحْوَط واألفضََل أْن يقول: مَا تقوُل فی رَُجٍل َأوْ شَخْص، أَوْ زَوْج، کَاَن مِنْ أْمرِِه کذا؟ فَإنَّهُ يَْحصُلُ 

دٍ إنْ شَاَء اهللُ بِهِ الغََرُض مِنْ غَيِر َتعْيين، وَمَعَ ذَلِک، فالتَّعْيينُ جَائٌِز کَمَا سَنَذُْکرُُه فی حَدِيثِ هِنْ

 تَعَالَى .

 الرَّابع: َتحْذِيُر المُسْلِمينَ مِنَ الشَّرِّ وََنصِيحَتُُهم، وذَلِکَ مِنْ وُجُوه:

مِنْهَا جَرْحُ المَجْرُوحيَن مِنَ الرُّواةِ والشُّهُوِد وذلکَ جَاِئزٌ بإجْمَاعِ الُمسْلِمين، بَلْ وَاجِبٌ للَْحاجَة. 

ُمصاهََرةِ إْنسانٍ أو مُشارکتِه، أَوْ إيداعِه، أَوْ مُعامََلتِه، أَوْ غيرِ ذَلِک، أَوْ مُجَاوَرَتِه، ومنها: المُشَاوَرَةُ فی 

 .ويجبُ عََلى الُمشَاوَرِ أْن ال يُخِْفیَ حَالَه، بَلْ َيذُْکرُ الَمسَاوِ َ الَّتی فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصيحَةِ

ى مُبْتَدِع، أَوْ فَاسِقٍ يَأَخُذُ عَنْهُ العِْلم، وخَافَ أنْ يَتََضرََّر ومنها: إِذَا رأى مُتَفَقِّهاً يَتَرَدَّدُ إِلَ

وَقَدْ  المُتَفَقِّهُ بِذَلِک، فََعلَيْهِ َنصِيحَتُهُ بِبَيانِ حَالِه، ِبَشرْطِ أنْ يَْقصِدَ النَّصِيَحة، وَهَذا مِمَّا يُغلَطُ فِيه.

سُ الشَّيطانُ عَلَْيهِ ذَِلک، ويُخَيُْل إِلَيْهِ أنَُّه َنصِيحٌَة فَليُتَفَطَّنْ يَحمُِل المُتَکَلِّمَ بِذلَِک الحَسَد، وَُيلَبِّ

 لِذلِکَ.

وَمِنها: أنْ يکونَ َلهُ وِاليَةٌ ال يقوُم بِهَا عَلَى وَْجهِها: إمَّا بِأنْ ال يکوَن صَالِحاً لَهَا، وإما بِأْن يکونَ 
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ِذکْرُ ذَِلکَ لَِمنْ لَهُ عَلَيْهِ واليةٌ عامَّةٌ لِيُزيلَه، وَيُوَلِّیَ مَنْ يُصْلح، أَوْ  فَاسِقا، أَوْ مُغَفَّال، وَنَحوَ ذَلِکَ فَيَجِبُ

ةِ أَْو يَعْلََم ذَلَِک مِنُْه لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حالِه، َوالَ َيغْتَرَّ بِه، وأنْ َيسَْعى فی أنْ يَحُثَّهُ عََلى االسْتِقَامَ

 يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

يَُکوَن مُجَاهِرًا بِفِسْقِِه أَوْ ِبدْعَتِِه کالمُجَاِهِر بُِشْربِ الَخمْر، وُمصَادَرَِة النَّاس،  الخامِس: أنْ

رُمُ وأَخْذِ المَکْسِ، وجِبَايَةِ األمْوَالِ ظُْلما، وَتَوَلِّی األمُورِ الباطِلَة، فَيَُجوزُ ِذکْرُُه بِمَا ُيجَاِهرُ بِهِ، وََيحْ

 العُيُوب،إِالَّ أنْ يکوَن لِجَواِزهِ سََببٌ آخَرُ ِممَّا ذََکرْنَاه.ذِکُْرهُ ِبغَيْرِهِ مِنَ 

السَّادِس: التعرِيف، فإذا کَانَ اإلنْسانُ َمعْرُوفاً بَِلقَب،کاألعْمَش، واألعَرج، واألَصَم، واألعْمى 

تَّنْقِيص، ولو أمکَنَ تَعْريفُهُ ، واألحْوَل، وغَيْرِِهمْ جاز تَْعرِيفُهُمْ بذِلک، وَيَْحرُمُ إطْالقُهُ َعلَى جِهَةِ ال

بِغَيرِ ذَِلکَ کَانَ أوَْلى ، فهذه ستَّةُ أسبابٍ َذکََرهَا العُلَمَاءُ وأکثَُرها مُجْمَعٌ عَلَيْه، وَدَالِئلُهَا مِنَ 

 األحادِيثِ الصَّحيحَِة مشهورَة. فمن ذَلِک:
 

نبوده و آن غيبت رواست جهت مصلحت شرعی ايکه رسيدن به آن جز بآن امکان پذير 

 شش سبب است:

دادخواهی: برای مظلوم رواست که به پادشاه يا قاضی و ديگر کسانی که واليان  -6

اموراند يا قدرتی بر انصافش و گرفتن حق وی از ظالم و ستمگر دارند، دادخواهی کند  و 

 بگويد: فالنی بمن چنين ستم روا داشته است.

عصيانگر به راه حق. مجاز است به  استعانت و ياری بر تغيير کار زشت و رهنمونی -2

کسيکه اميد به قدرت و توانائی او بر دور کردن کار زشت و منکرات وجود دارد، بگويد: فالنی 

چنين می کند، او را از آن منع کن وامثال آن و قصد وی صرف رسيدن به دور کردن منکر و کار 

 زشت باشد. اگر اين چيز را قصد نداشت، حرام می باشد.

اء )طلب فتوی(: و به مفتی می گويد که پدرم، يا برادرم، يا شوهرم يا فالنی به استفت -3

من چنين ستم و ظلم نموده است، آيا اين حق را دارد؟ و راه خالصی من از او چگونه است و 

چطور حقم را از وی گرفته و ظلم را از خويش دفع کنم و امثال اين. و اين جهت ضرورت روا 

احتياط نزديکتر آنست که بگويد: در مورد مرد يا شخص يا شوهری که از  است. ولی بهتر و به

جملهء کارش چنين باشد، چه می گوئی؟ زيرا بدون تعيين کردن مقصود از آن حاصل می شود. 

که آن را بعدًا ذکر خواهيم نمود، خواهد  "هند"و با اين هم تعيين روا است چنانچه در حديث 

 آمد.
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شر و نصيحت شان و آن از چند راه ممکن است. تجريح بيم دادن مسلمانان از  -4

مجروحين، معيوبين، از راويان و شاهدان. و اين به اجماع مسلمين روا است، بلکه بواسطهء 

 حاجت و نيازمندی واجب هم هست.

از جمله مشورت با همديگر در مورد خويشاوندی با کسی يا شراکت با او يا وديعت 

 با وی بجز اينها يا همسايگی با وی. گذاشتن نزد او و يا معامله

و بر مشاور الزم است که حالش را پوشيده نگه دارد، بلکه بدی هائی را که در اوست 

بنيت مصلحت ياد کند و از جمله هرگاه دانشجوئی را ببيند که نزد بدعتکار يا فاسقی رفت و آمد 

رر می بيند بر وی الزم است تا نموده و از وی علم می آموزد، و ترسيد که دانشجو از اين کار ض

 او را نصيحت کند به اينکه حالش را بيان کند، بشرطيکه قصدش نصيحت باشد.

 و اين از جملهء اموری است که در آن غلطی رخ می دهد.

و گاهی حسد، گوينده را بدان وا می دارد و شيطان موضوع را بوی دگرگون جلوه می 

 دهد و بخيالش ميآيد که آن نصيحت است.

 از اين رو بايد به اين امر توجه شود.

و از آن جمله اين است که شخص وظيفه دارد و به وجهی درست بدان رسيدگی نمی 

کند. يا اينکه صالحيت آن را ندارد، يا اينکه فاسق است و کند فهم و امثال آن پس واجب است 

دور نموده و کسی را که اين موضوع به کسيکه به وی واليتی تامه دارد، گفته شود تا وی را 

 مؤظف کند که صالحيت آن را دارد.

يا اينکه به اين جنبهء نقص او متوجه شده با وی به مقتضای حالش رفتار کرده فريبش 

را نخورد. و اينکه بکوشد تا او را به استقامت به وظيفه اش وادارد يا بکوشد تا ديگری بجايش 

 مقرر گردد.

فسق و بدعت شود، مانند کسيکه بطور آشکار اينکه بشکل علنی و آشکار مرتکب   -5

شراب بنوشد يا از مردم زورگيری نموده و يا ماليات را بيش از حق گرفته و مالها را به ستم 

 اخذ کرده و سر پرستی اموريکه باطل است.

 پس جائز است به چيزيکه به آن تجاهر می کند ياد شود.

که برای جوازش سبب ديگری باشد از و ياد کردن آن به عيوب ديگر روا نيست، مگر اين

 آنچه که ذکر نموديم.
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برای معرفی کردن، هر گاه انسان به لقبی معروف و مشهور باشد، مانند، اعمش   -1

)آنکه از چشمش آب می ريزد( اعرج )لنگ( و اصم )کر( و اعمی )کور( و احول )چشم کج( و 

 غير آن، معرفی شان بدان روا است.

نمودن روا نيست و اگر معرفی آن به غير اين صورت ممکن و ذکر آن به جهت توهين 

 باشد، بهتر است.

و اين شش سبب است که علماء ذکر نموده اند و اکثر آن به اجماع ثابت است و دالئل 

 آن از احاديث صحيحه، مشهور است، از جمله:
 

َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم  النبی عَلى استأْذَن رَُجالً  أن عَنْهَا اللَّه رضی عَائِشَةَ عَنْ -6536 

 متفقٌ عليه. «ائذَنُوا لهُ، بتس أخو العشِيَرة؟ » : فقَال 

 احْتَجَّ بهِ البخاری فی َجوازِ غيبةِ أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّيب.
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6536

  عليه وسلماهلل یآنحضرت صلاجازت خواست،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی بر 

 فرمود: به وی اجازت دهيد، و او بد ترين فرد قوم است.
 

مَا أَظُن فاُلناً وفاُلناً يعرِفَانِ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رسُولُ قَالَ: قَالَت وعنْهَا -6532 

: هذَانِ الرَّجُالنِ کَانَا مِنَ رواه البخاری. قال الليُث بنُ سعْدٍ أحُد رُواِة هذا الحَدِيث «مِنْ ديننا شَيْتاً 

 المُنَافِقِين.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6532

فرمود: گمان نمی کنم که فالنی و فالنی از دين ما چيزی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بفهمند.

 .ليث بن سعد يکی از راويان حديث گفت: که اين دو مرد از زمرهء منافقين بودند
 

أَتيْتُ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم،  :قَالَت عَْنها اللَّه رضی قَيْسٍ بنْتِ فَاطِمةَ وعنْ -6533 

أمَّا مُعَاوِية، »  فقلت: إنَّ أبا الجَهْمِ ومُعاوِيةَ خَطبانی ؟ فقال رسول اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

 متفقٌ عليه. «جَْهمِ فال يضَعُ الَعصا عنْ عاتِقِهِ فَصُعُْلوکٌ ال مالَ له، وأمَّا أبو ال
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ال يَضَعُ العَصا » وهو تفسير لرواية:  «وأمَّا أبُو الجَهْمِ فَضرَّابُ للنِّساءِ »  وفی روايةٍ لمسلم:

 وقيل: معناه: کثيرُ األسفار. «عَنْ عاتِقِهِ 
 

 ها روايت است که گفت:اهلل عن یرضاز فاطمه بنت قيس  -6533

آمده و گفتم: ابوالجهم و معاويه از من خواستگاری  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

 کرده اند. 

فرمود: معاويه فقير است و مال و ثروتی ندارد، اما ابو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 الجهم عصا را از گردنش نمی گذارد.

 می زند.و در روايتی از مسلم آمده که: و اما ابوالجهم زنان را بسيار 

 و آن تفسير روايتی است که عصار را از شانه اش نمی نهد.

 و گفته شده که معنايش اين است که زياد سفر می کند.
 

خَرجْنَا مع رسولِ اللِّهِ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم : قال عنهُ اللَّه رضی أرْقَمَ بنِ زيْد وعن -6534 

اللَّه بنُ أبی: ال تُنْفِقُوا على منْ عِنْد رُسولِ اللَّه حتى  فی سفٍَر أصاب النَّاس فيهِ شِدة، فقال عبدُ

ينْفَضُّوا وقال: لَتِنْ رجعْنَا إلى المدِينَةِ ليُخرِجنَّ األعزُّ مِنْها األذَل، فَأَتَيُْت رسول اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ 

د يمِينَه: ما فَعَل، فقالوا: کََذب زيدٌ وسَلَّم، فَأَخْبرُْتهُ بِذلک، فأرسلَ إلى عبد اللَّه بن أبی فَاجْتَهَ

رسولَ اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم، فَوقَع فی نَْفسِی مِمَّا قالوهُ شِدَّةٌ حتى أنْزَل اللَّه تعالى َتصِْديقی: 

 وْا رُؤُوسَهُم.ثم دعاهم النبی َصّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم، لِيَْستغْفِرَ لهم فلَوَّ  } إذا جاءَک المُنَافِقُون {

 متفقٌ عليه.
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز زيد بن ارقم  -6534

در سفری آمديم که مردم در آن به سختی روبرو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما با 

 شدند.

هستند، نفقه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلعبد اهلل بن ابی گفت: بر کسانيکه نزد 

ده شوند و گفت: اگر بمدينه باز گشتيم عزيزتر، خوارتر را حتماً بيرون خواهند ندهيد تا پراکن

 نمود.
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آنحضرت آمده و او را از آن آگاه ساختم، و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمن خدمت 

بدنبال عبد اهلل بن ابی فرستاد و او قسم های مؤکد خورد که چنين نگفته  اهلل عليه وسلم یصل

دروغ گفته است. و اين سخن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلند که زيد به است و مردم گفت

شان بر من گران آمد تا اينکه خداوند برای تصديقم بر پيامبرش فرو فرستاد )إذا جاءک 

آنها را خواست تا برای شان آمرزش طلبد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلالمنافقون..( و سپس 

 دانيده و اعراض کردند.ولی آنها سرهای خود را گر
 

قالت هِنُْد امْرَأةُ أبی سُفْيانَ للنبی َصلّى اهلُل  :قالت عنها اللَّه رضی عائشةَ وعنْ -6535

عَلَيْهِ وسَلَّم: إنَّ أبا سُفيانَ رُجلٌ شَحِيُح ولَيْس ُيعْطِينی ما يَکْفِينی وولَِدی إالَّ ما أخَْذتُ مِنه، وَهو ال 

 متفقٌ عليه. «يکْفِيکِ ووَلَدَکِ بالمْعرُوفِ  خُذِی ما»  يعْلَم؟ قال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6535

گفت: ابو سفيان مرديست بخيل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلهند همسر ابو سفيان برای 

 .و بمن آنچه را که برای من و فرزندانم کفايت کند، نمی دهد، مگر اينکه بدون آگاهی او بگيرم

 فرمود: آنچه را که برای تو و فرزندانت کفايت می کند، بوجهی پسنديده بگير.

باب تحريم نميمه و آن عبارت است از سخن چينی و نقل سخن مردم برای  -257

 ايجاد فساد و فتنه
 

 88لقلم: ا هَمَّاٍز مَّشَّاء ِبنَمِیمٍ{قال اهلل تعالی: }

 81: ق لَّا لَدَْیهِ َرقِیب  عَتِید {َما یَلْفُِظ مِن َقوْلٍ إِو قال تعالی: }
 

 66خداوند می فرمايد: هر عيبجوی سخن چين را. قلم: 

 68و می فرمايد: بزبان نمی آورد، آدمی سخنی، مگر نزد او نگهبانيست مهيا. ق: 
 

يَدْخُُل ال » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ قال: قال عنهُ اللَّه رضی حذَيْفَةَ وعَنْ -6531

 متفقٌ عليه. «الجنةَ نمَّامٌ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -6531

 فرمود: سخن چی به بهشت داخل نمی گردد. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
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 بِقَبريْنِ  مرَّ : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رَسُول أنَّ  عَنْهُمَا اللَّه رضی عَباسٍ ابن وعَنْ -6537

إنَّهُمَا يُعَذَّبان، َومَا يُعَذَّبَانِ فی کَبير، َبلى إنَّهُ کَبير: أمَّا أحَدُهمَا، َفکَانَ يمِشی بالنَّمِيمَةِ، وأمَّا »فقال: 

 . متفقٌ عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاری.« اآلخرُ فَکَانَ ال يسْتَِترُ ِمنْ بولِه 

 أیْ کبير فی زَعْمِهما وقيلَ: کَبِيرٌ تَْرکُهُ َعلَيهما. «انِ فی کَبيرٍوما يُعَذَّبَ»: معْنَى:  العُلَماءُ قالَ 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6537

از کنار دو قبر گذشته و فرمود: آن دو عذاب می شوند و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آنها سخن چينی می کرد و در چيز بزرگی عذاب نمی شوند! آری آن بزرگ است: اما يکی از 

 ديگری از بول )شاش( پرهيز نمی کرد.

و اين لفظ يکی از روايات بخاری است. علماء گفته اند که معنای و در چيز بزرگی عذاب 

نمی شوند، اين است که در گمان آنها بزرگ نيست و گفته شده که ترک آن بر ايشان بزرگ 

 نبود.
 

أال أُنَبِّتکُم » عنْهُ أنَّ النبی صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم قال:  اللَّه رضی مسْعُودٍ ابن وعن -6538 

 رواه مسلم. «ما العَضْه؟ هی النَّمِيمة، القَالَةُ بيْنَ النَّاسِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6538

فرمود: آيا شمار را خبر ندهم که عضه چيست؟ آن سخن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 چينی و زياده گفتن و خصومت انداختن در ميان مردم است.

 

باب نهی از نقل دادن و گفته های مردم و سخن گفتن مردم با واليان امور هرگاه  -258

 نيازی بدان نباشد، مانند ترس از وقوع مفسده و غيره
 

 2: لمائدةا وَالَ َتعَاوَنُواْ عَلَ  اإلِثْمِ وَالْعُدَْوانِ {قال اهلل تعالی: }
 

  2خداوند می فرمايد: بر گناه و تجاوز ياری منمائيد. مائده: 
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ال » : وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ  قالَ: قال عنهُ  اللَّه رضی مَْسُعودٍ ابن وعن -6539

 أبو رواه  «ليمُ الصَّدْرِ يُبَلِّغْنی أحدٌ من أصْحابی عنْ أحَدٍ شَيْتا، فَإنِّی أُحِبُّ أنْ أَْخرُجَ إِليْکُمْ وأنا س

 .  والترمذی داود
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6539

فرمود: هيچيک از اصحاب من از ديگری بمن چيزی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نرساند، زيرا می خواهم بسوی شما برآيم، در حاليکه دلم سالم است.

 

 ی(باب ذم ذی الوجهين )دو روي -259
 

يَسْتَْخفُونَ مِنَ النَّاسِ وَالَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مََعهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا الَ يَْرضَى  قال اهلل تعالی:}

 618لنساء: ا مِنَ الْقَوْلِ وَکَانَ الّلهُ ِبمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً{
 

نمی کنند، و او با ايشان  خداوند می فرمايد: از مردم پنهان می کنند و از خدا پنهان

است. آنگاه که در شب مشورت کنند در مورد آنچه خدا نمی پسندد از تدبير و خدا به آنچه می 

 618کنند، محيط و در برگيرنده است. نساء: 
 

»  :وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ  قالَ: قال عَنْهُ  اللَّه رضی هُريرةًَِ  أبی وعن -6541

النَّاسَ معادِن: خِيارُهُم فی الجاهِليَّةِ خيارُهُم فی اإلسْالمِ إذا فَقُهُوا، وتجدُونَ خِيارَ النَّاسِ  تَجدُونَ

فی هذا الشَّأِن أشدَُّهمْ لُه َکراهِية، وتَجدُوَن شَرَّ النَّاسِ ذا الوجْهْين، الذی يأتی هؤالءِ ِبوجْهِ 

 متفقٌ عليه. «وَهؤالءِ ِبوَجِْه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضريره از ابو ه -6541

فرمود: مردم را همچون معدن ها می يابيد، بهترين و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

شرافتمند ترين شان در جاهليت، بهترين و شرافتمندترين شان در اسالم است؛ هرگاه 

بيشتر از دانشمند شوند. و بهترين شان در اين مستله )امارت و خالفت( کسيست که از همه 

آن بد می برد و بد ترين مردم ذوالوجهين )دو روی( را می بينيد که به اين گروه به چهرهء ميآيد 

 و به آن گروه به چهرهء ديگر.
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إنَّا : عنْهما اللَّه رضی عُمْرو بنِ اللَّه عبدِ لجَدِّهِ قَالُوا نَاسًا أنَّ زَيْدٍ بن محمدِ وعنْ -6546

فنقولُ لهُمْ بِخالفِ ما نتکلَّمُ إذَا خَرَجْنَا مِنْ عِندِهِمْ قال: کُنًا نعُدُّ هذا نِفَاقاً  نَدْخُلُ عَلَى َسالطِيننا

 رواه البخاری. عَلى عَهْدِ رسولِ اللَّه َصّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم.
 

 از محمد بن زيد روايت است که: -6546

ما گفتند که ما بر عدهء از مردم برای پدر بزرگش عبد اهلل بن عمر رضی اهلل عنه

پادشاهان وارد می شويم و به آنها چيزی می گوئيم، بر خالف آنچه که چون از نزد شان برآئيم، 

 می گوئيم.

 اين چيز را نفاق می شمرديم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: ما در زمان 

 

 باب حرام بودن دروغ گفتن -211
 

 31اإلسراء:  لََک بِِه عِلْمٌ{ وَالَ تَْقفُ مَا لَيْسَقال اهلل تعالی: }

 68ق:  مَا يَلِْفظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{و قال تعالی: }
 

 31خداوند می فرمايد: دنبال آنچه علم نداری مرو!. إسراء: 

و می فرمايد: بزبان نمی آرد آدمی سخنی را مگر اينکه نزد وی نگهبان نيست مهيا. ق: 

68 
 

إنًَِّ » ابنِ مسعود رضی اللَّه عنْهُ قال: قالَ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  وعنْ -6542

، الصِّدْقَ يهْدِی إلى الْبِرِّ وَإنَّ البرِّ يهْدِی إلى الجنَّة، وإنَّ الرَّجُل لَيصْدُقُ حتَّى يُکتََب عِنْدَ اللَِّه صِدّيقاً

وإنَّ الفُجُورًَِ يْهدِی إلى النار، وإن الرجلَ ليکذَب حَتى يُکْتَب عنْدَ  وإنَّ الْکَذَِب يَهْدِی إلى الفُجُورِ

 متفقٌ عليه. «اللَّهِ َکذَّاباً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6542

فرمود: همانا راستی بسوی طاعت رهنمائی می کند و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

راست می گويد تا اينکه در نزد خداوند صديق )بسيار  طاعت بسوی بهشت. هر آئينه شخص

 راستگو( نوشته می شود.
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و همانا دروغ بسوی معاصی )گناه( رهنمائی می کند و معاصی بسوی دوزخ و هر آئينه 

 شخص دروغ می گويد تا اينکه در نزد خدا کذّاب )بسيار دروغگو( نوشته می شود.
 

العاص رضی اللَّه عنْهُما، أنَّ النبی صَلّى اهللُ َعلَيْهِ  بنِ عَْمرو بنِ اللَّهِ عبدِ وعن -6543 

أَرْبٌع منْ ُکنَّ فِيه، کان مُنافِقاً خالِصا، ومنْ کَانتْ فيهِ َخصْلٌَة مِنْهُن، کَانْت فِيهِ خَصْلٌة »وسَلَّم قال: 

متفقٌ  «َدر، وإذا خَاصَم فجََر مِنْ نِفاقٍ حتَّى يَدعَهَا: إذا اؤتُمِنَ خَان، وَإذا حدَّثَ کََذب،وإذا عاهَدَ غَ

 عليه.

 . «باب الوفاءِ بالعهد »  فی بنحوهِ ُهرَْيرَةَ  أبی حديثِ مع بيانه سبقَ وقد 
 

 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6543

فرمود: چهار خصلت است که هرگاه در کسی جمع شوند، آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

منافق خالص است و کسيکه در او خصلتی از آن ها باشد، در او خصلتی از نفاق است  شخص

تا اينکه آن را ترک کند: چون امين شمرده نمی شود خيانت کند، و چون صحبت کند دروغ 

 گويد وچون پيمان بندد، فريب بازی و غدر کند و چون دعوا کند دشنام دهد.

که مانند اين حديث است در باب وفا به   عنهاهلل یرضکه بيان آن با حديث ابوهريره 

 عهد گذشت...
 

مَنْ » : قال وسَلَّم، َعلَيْهِ  اهللُ صَّلى النبی عن عنْهُما اللَّه رضی عباسٍ ابن وعن -6544 

وُهمْ لهُ  تَحَلَّمَ ِبحُلٍْم لْم يَره، ُکلِّفَ أْن يَعْقَِد بيْن شَعِيرتين، ولَنْ يفْعَل، ومِنِ اسَْتمَع إلى حديثِ َقوْم

کارِهُونَ، ُصبَّ فی أُُذنَيْهِ اآلُنکُ َيوْمَ القِيامَة، ومَنْ صوَّر صُورة، عُذِّبَ وَکُلِّفَ أنْ ينفُخَ فيها الرُّوحَ 

 رواه البخاری. «وَليْس بِنافخٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6544

: آنکه از روی ساختگی )دروغ( ادعا کند که خوابی ديده فرمود اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

در حاليکه نديده است، مؤظف می گردد که دو دانه جو را بهم گره زند وهر گز اين کار را نمی 

تواند بکند. و آنکه به سخن گروهی گوش دهد، در حاليکه آنان از وی بد می برند در روز قيامت 

و کسيکه صورتی بکشد عذاب کرده می شود و به گوشهايش مس گداخته ريخته می شود 

 مؤظف می گردد که در آن روح را بدمد، در حاليکه قدرت دميدن را هم ندارد.
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أْفرَى » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی قال: قال عنْهُما اللَّه رضی عُمرَ ابنِ وعن -6545 

 .البخاری رواهُ . «الفِرَى أْن يُرَِی الرُجلُ عيْنَيْهِ ما لَمْ َترَيا 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6545

فرمود: دروغترين دروغها اين است که شخص به چشمانش  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ديدن چيزی را نسبت دهد که آن را نديده است.
 

ه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کانَ رسُولُ اللَّ  :قال عَنْهُ اللَّه رضی جُنْدُبٍ بنِ سَمُرَةَ وعن -6541 

فيقُصُّ عليهِ منْ شَاءَ اللَّه أْن يُقص.  «َهلْ رَأَى أحدٌّ مِنکُمْ مِن رؤيا؟»  مِما يُکْثِرُ أنْ يقولَ ألصحابه:

ما، وإنَّا إنَّهُ أتَانی اللَّيْلَةَ آتيان، وإنَّهُما قاال لی: انَطلق، وإنِّی انْطلَقْتُ معهُ» : غَدَاة ذات لنا قال وَإنَّهُ 

 أتَيْنَا عَلى رُجلٍ ُمْضطَِجع، وإِذَا آَخَرُ قَاِئمٌ عَلَيِْه بَِصخَْرة، وإِذَا هُوَ يَهْوی بالصَّْخَرةِ ِلرَأْسِه، فَيثْلَغُ

ان، ثُمَّ رَأْسه، فَيَتَدَهْدهُُِ الحَجَُر هَاهُنَا. فيتبعُ الحَجَرَ فيأْخُـذُه، فال َيرجِعُ إلَيْه حَتَّى يَِصحَّ رَأُْسهُ کما ک

قال: قلتُ لهما: سُبْحانَ اللَّه، ما هذان؟ قاال لی: « يَعُودُ عَلَيْه، فَيفْعلُ بهِ مِْثلَ ما فَعَل المَرَّةَ األولى،

 وإذا حَديد، مِنْ بکَلُّوبٍ عليهِ قائمٌ آخَرُ وَإذا لقَفَاه مُسْتَْلقٍ رَجُل عَلى فأَتيْنَا انْطَلِقْ اْنطَلِقْ، فانَْطلَقْنا. 

يَْأتى أحَد شِقَّیْ وَجِْههِ فيُشَْرشِرُ شِدْقَهُ إلى َقفاه، ومنْخِرهُ إلى قَفَاه، َوعينَهُ إلى قَفاه، ُثمَّ يتَحوَّل  هُوَ

إلى الجانبِ اآلخرِ فَيَفَْعل بِه مثَْل ما فعلًَِ بالجانب األول، َفما يَْفرُغُ ِمنْ ذلَک الجانب حتَّى يصِحَّ 

يَُعودُ عليْه، فَيَفْعَل مِثْلَ ما فَعلَ فی الَمرَّةِ األولى . قال: قلتُ: سُبْحَانَ ذلکَ الجانِبُ کما کان، ثُمَّ 

فَأَحْسِبُ أنهُ قال: فإذا فيهِ  التَّنُّورِ مِثْل عَلى فَأتَيْنا اللَّه، ما هذان؟ قاال لی: انْطلِقْ اْنطَلِق، فَانَْطلَقْنَا. 

رجالٌ ونِساء عُرَاة، وإذا ُهمْ يأتِيهمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفلِ مِنْهُم، فإذا  لَغَط، وأصْوات، فَاطَّلَعْنا فيهِ فَإِذَا فِيهِ

 نهرٍ  على فَأَتيْنَا أتَاهُمْ ذلکَ اللَّهَبُ ضَْوضَؤُوا، قلتُ ما هؤالءِ ؟ قاال لی: اْنطَلِقْ انْطَلِق،فَانْطَلقْنَا. 

هْرِ رَجُلٌ ساِبحٌ َيسْبح، وَإذا على شَطِّ النَّهْرِ النَّ فی وإذا الدًَِّم، مِثْلُ أَحْمرُ »: يقُول کانَ أَنهُ حسِبْتُ

رجُلٌ قَد جَمََع عِندَُه حِجارةً کَثِيَرة، وإذا ذلَک السَّابِحُ يسبح ما يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأتیْ ذلَک الذی قَْد جمَعَ 

يَرْجُِع إليه، ُکلَّمَا رجع إليْه، فََغر فاهُ  عِنْدهُ الحِجارة، فَيَفْغَُر لَه فاه، فَيُلْقِمُُه حجرا، فَيَنَْطلِقُ فَيَسْبَح، ثُمًَِّ 

له، فَألْقمهُ َحجَرا، قلت لهما: ما هذان؟ قاال لی: انْطلِقْ انطلِق، فانْطََلقنا. فَأَتَيْنَا على رَجٍُل کرِيِه 

ا، قلُت لهما: ما المَرْآة، أوْ کأَکرَهِ ما أنت رَاءٍ رُجالً َمرْأَى ، فإذا هو عِندَه ناٌر يحشُّها وَيسْعى حَوْلَهَ

 بيْنَ  وإذا الرَّبيع، َنوْرِ کلِّ مِنْ فِيها مُعْتَمَّةٍ روْضةٍ على فَأتَينا هذا؟ قاال لی: انْطَلِْق اْنطلِق، فَانَْطلقنا. 

حوْلَ الرجلِ منْ أکثر ولدان  وإذا ، السَّماءِ فی طُوالً رأسَهُ  أرى أکادُ ال طويلٌ رَجلٌ  الرَّوضَةِ ظهْرِی

هُمْ قط، قُلتُ: ما هذا؟ وما هؤالءِ ؟ قاال لی: انطَلقْ اْنطَلِْق فَاَنْطَلقنا. فَأتيْنَا إلى دَوْحةٍ عِظيمَة ما رَأَيْتُ

لَمْ أر دَوْحًة قطُّ أعظَم مِنها، وال أحْسن، قاال لی: ارَْق فيها، فَارتَقينا فيها، إلى مدِينٍة مَبْنِيَّةٍ بَِلبِنٍ 



 826 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

المَدينة فَاسْتفتَحْنَا، فَفُتحَ لَنا، فَدَخَلناهَا، فَتَلَقَّانَا رجالٌ شَطٌْر مِن ذَهبٍ ولبنٍ فضَّة، فأتَيَنا باب 

خَلْقِهِم کأْحسنِ ما أنت راءٍ ، وشَطرٌ مِنهم کأَْقبحِ ما أنتَ راءِ ، قاال لهم: اذهبوا فقَُعوا فی ذلک 

فَذهبُوا فوقعُوا فيه، ُثمَّ رجعُوا النًّهْر، وإذا هَُو نَهرٌ معتَِرضٌ يجِْری کأن ماءَهُ المحضُ فی البياض، 

إلينا قد ذَهَب ذلَک السُّوءُ عَنهم، َفصارُوا فی أحسن صُورة.قال: قاال لی: هذه جَنَُّة عدْن، وهذاک 

منزلُک، فسمَا بَصرِی صُعدا، فإذا قصر مِثلُ الرَّبابة البيضاءِ . قاال لی: هذاک منزِلُک. قلتُ لهما: 

 اللَّيلة مُنْذُ رأَيتُ  فَإنِّی: لهُما قلت  ی فأدخُلْه. قاال: أما اآلن فال، وأنتَ داخُله. بارک اللَّه فيکُما، فَذران

 رأسُهُ  يُثلَغُ  عَليه أتَيتَ الذی األوَّلُ  الرجُلُ  أمَّا. سَنخِبرُک إنَا: لی قاال رأيت؟ الذی هذا فما عجبا؟

عن الصَّالةِ الکُتوبة. وأمَّا الذی أتَيَت عَليْهِ  وينامُ فيرفُُضه، القُرْآنَ يأخُذُ الرَّجُلُ  فإنَّهُ بالحَجَر،

يُشرْشُر شِدْقُه إلى قَفاه، ومَنْخُِره إلى قَفاه، وعَيْنهُ إلى قفاه، فإنه الرَّجُلُ َيغْدو مِْن بَيْتِه فَيکذبُ 

ور، فإنَّهم الزُّناةُ الکذبةَ تبلُغُ اآلفاق. وأمَّا الرِّجالُ والنِّساءُ الُعراُة الذين هُْم فی مِثل بِناءِ التَّنُّ

والزَّوانی. وأما الرجُُل الَّذی أتَْيت عليِْه يسْبَُح فی النَهْر، ويلْقُم الحِجارة، فإنَّهُ آِکلُ الرِّبا. وأمَّا الرَّجُُل 

الطَّويلُ  الکَريهُ الَمرآةِ الذی عنَد النَّارِ يَحُشُّها ويسْعى حَوْلَها فإنَّهُ مالِکُ خازُن جَهنَّمَ. وأما الرَّجُلُ

وفی « الَّذی فی الرَّوْضة، فإنه إبراهيم، وأما الوِلداُن الذينَ حوْله، فکلُّ ُموْلود ماَت على الِفطَْرِة 

فقال بعض المسلمين: يا رسول اللَّه، وأوالُد المشِرکين؟  « .وُلِد على الِفطَْرةِ » رواية البَرْقَاِنی: 

. وأما القوم الذين کانوا شطر منهم « وأوالُد المشرکينَ »سَلَّم: فقال رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيِْه و

رواه  حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عمالً صالحاً وآخر سيتاً تجاوز اهلل عنهم.

 البخاری.

ثم ذَکره. وقال:  «رأيتُ اللَّيلَةَ رجُلَين أتَيانی فأخْرجانی إلى أْرضِ مُقدَّسةِ » وفی رواية له: 

لَقْنَا إلى نَقبٍ مثل التنُّور، أعْالُه ضَيِّقٌ وأسْفَلُهُ وَاسع، يَتَوَقَّدُ تَحتهُ ناراً، فإذا ارتَفَعت ارَْتفَعُوا فانطَ» 

حَتى کادُوا أنْ َيخْرُجوا، وإذا خَمَدت، رَجَعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساء عراة. وفيها: حتى أتَينَا على 

ائمٌ على وسط النًَِّهر، وعلى شطِّ النَّهر رجُل، وبيْنَ يديِه فيه رجُلٌ ق نَهرٍ من دًَِم، ولم يشک 

حجارة، فأقبل الرَّجُلُ الذی فی النَّهر، فَإذا أراد أنْ يخْرُج، رمَى الرَّجُُل بِحجرٍ فی فِيه، فردَّهُ حيْثُ 

عدا بی فص» کان، فجعَل کُلَّمَا جاءَ ليخْرج جََعلَ َيرْمی فی فيه بحجر، فيرْجِعُ کما کان.وفيهَا: 

الَّذی رأيْتهُ » وفِيهَا: « . الشَّجَرة، فَأدْخالنی دارًا لَمْ أر َقطُّ أحْسنَ منْهَا، فيها رجالٌ شُيُوخٌ وَشَباب 

يُشَقُّ شِدُْقهُ فکَذَّاب،ُيحدُِّث بالْکذبِة فَتُحْمُل عنْهَ حتَّى تَبْلُغَ اآلفاق، فيصْنَعُ بِه ما رأْيتَ إلى يوْم 

الَّذی رأيْتهُ يُشْدَخُ رأسُهُ فرجُلُ علَّمهُ اللَّه الْقُرآن، فنام عنهُ بِاللَّيْل، ولَمْ يعْملْ » ا: وفيه« . الْقِيامةِ 

والدَّارُ األولى التی دخَْلتَ دارُ عامَّةِ المُؤمنين، وأمَّا هذه « . فيه بِالنَّهَار، فيُفْعلُ بِه إلى يوم الْقِيامةِ 

جِبْريل، وهذا مِيکائيل، فارْفع رأسَک، فرفعتُ رأْسی، فإذا فوقی ِمثلُ الدَّارُ فدَاُر الشُّهَداءِ ، وأنا 
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السَّحاب،قاال: ذاَک منزلُک، قلت: دَعانی أدُْخْل منزلی، قاال: إنَّهُ بَقی َلکَ عُُمرٌ َلم َتستکمِلْه، فلَوْ 

 رواه البخاری. «اسْتَکْملته، أتيت منْزَِلَک 
 

 وايت است که گفت:ر اهلل عنه یرضاز سمره بن جندب  -6541

به اصحابش بسيار فرمود: آيا کدام يک از شما خوابی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ديده است؟ و قصه می کرد برای شان آنچه را که خداوند خواسته بود، قصه کند.

صبحی به ما گفت: در شب دو شخص نزدم آمدند و بمن گفتند:  اهلل عليه وسلم یصلوی 

رفتم و ما باالی سر شخصی آمديم که خوابيده بود و ديديم که ديگری باالی  برو و من با آنها

سر او همراه با سنگی ايستاده و ناگاه سنگ را بسرش می زند و سرش را شق نموده و سنگ 

به آنجا می غلطد و او بدنبال سنگ می رود تا آن را بگيرد، ولی بوی باز نمی گردد تا اينکه 

از بر وی بازگشته و مثل اول با او رفتار می کند به آنها گفتم: سرش مثل اول درست شود. ب

 سبحان اهلل اين دو چه کاره هستند؟

هردو بمن گفتند: برو، برو رفتيم تا اينکه بر سر مردی آمديم که بر پشتش افتاده بود و 

ديگری با ارهء آهنين باالی سرش ايستاده بود و ناگهان ديديم که وی به يکی از دو طرف 

 يش متوجه شده و کنارهء دهان و بينی و چشمش را تا پشت سر چاک می کند.رو

باز جانب ديگر روی آورده و همانطور که در جانب اولی کرد، انجام می دهد و از آن 

جانب فارغ نمی گردد، مگر اينکه جانب اولی کماکان بحال اوليش بر می گردد، سپس به آن باز 

مود، می نمايد. فرمود: گفتم: سبحان اهلل اين دو چکاره گشته هماطوريکه در مرتبهء اول ن

 هستند؟

بمن گفتند: برو برو، پس رفتيم تا اينکه به مثل تنوری رسيديم گمانم که فرمود: ناگاه 

ديدم که در آن سخنان نامفهوم و صداهائی است. و به آن سر زديم و ديديم که در آن مردان و 

شان شعلهء می آيد و چون می آمد چيغ و فرياد می  زنانی عريان اند و ديديم که از زير

 کشيدند. گفتم: اينها کيانند؟

بمن گفتند: برو، برو و رفتيم تا اينکه به جويی آمديم گمانم که می فرمود: که مثل خون 

سرخ بود و در آن شناگری شنا می کرد و بر کناره جوی مردی بود که سنگهای زيادی نزدش 

يديم که آن شناگر به اندازهء که می خواست شنا کرده و باز نزديک جمع شده بود و ناگهان د

شخصی که سنگها نزدش گرد آمده بود آمده و دهانش را باز می کرد و آن شخص سنگها را 
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همچون لقمه بدهانش می انداخت و او می رفت و شنا می کرد و دو باره بسويش باز می گشت 

 باز می کرد و او سنگها را بدهانش می انداخت.  و هر وقتيکه بسويش باز می گشت، دهانش را

 به آنها گفتم: اين دو نفر کيانند؟

بمن گفتند: برو، برو و رفتيم پس بر سر مردی زشت صورت آمديم. فرمود: چون بدترين 

و زشت ترين مردی که مشاهده کنی و ديديم که در پيشش آتشی بود که آنرا روشن می کرد و 

 دو گفتم: اين کيست؟ به اطرافش می گشت به آن

بمن گفتند: برو، برو پس رفتيم و به گلستان انبوهی رسيديم که در آن همه گونه گلهای 

رنگا رنگ بهاری وجود داشت و در ميان گلستان مرد بلند قدی بود که نمی شد درازی سرش را 

نديده بودم. در آسمان ببينيم. و در اطراف آن مرد، بچه های زيادی بودند که هرگز مثل شان را 

 گفتم: اين کيست و اينها کيانند؟

بمن گفتند: در آن باال شو و باال شديم به شهريکه از يک خشت طال و يک خشت نقره 

بناء شده بود به دروازهء شهر آمديم و درخواست باز کردن آنرا کرديم و آن دروازه باز شده و ما 

می از وجود شان در خلقت شان مانند زيبا به آن وارد شديم و مردانی بمالقات ما شتافتند که ني

ترين چهره هائيکه ديده ای و نيمهء ديگر مانند بدترين چهرهء که ديده ای، بود. آن دو به آنها 

گفتند: برويد و بدريا غوطه ور شويد. ناگهان ديديم که آنجا جويی پهن و جاری  است گويی که 

وطه زدند. پس بسوی ما باز گشتند در آبش در سفيدی شير خالص است و آنها رفته در آن غ

 حاليکه آن بدی از ايشان دور گشته و به زيباترين صورت در آمده بودند.

فرمود: آن دو بمن گفتند: اين بهشت جاويد است و اين منزل تو است و چشمانم زياد 

 بطرف باال نگريست، ناگاه قصری را ديدم که مثل ابری سفيد بود.

است. به آنها گفتم: بارک اهلل فيکما، من را بگذاريد که به آن  بمن گفتند: اين منزل تو

 درآيم. گفتند: اما حاال نه و تو به آن در آمدنی هستی.

به آنها گفتم: من در اين شب اموری را ديدم که از آن به شگفت ماندم، آنچه من ديدم 

 چه بود؟

 بمن گفتند: با خبرت خواهيم ساخت:

شکافته می شد، او کسی بود که قرآن را حفظ کرده و آن اما مرد اوليکه سرش به سنگ 

 را ترک می کند و از نمازهای فرض می خوابد.
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و اما مرديکه باالی سرش آمدی که کنارهء دهان و بينی و چشمش تا پشت سرش چاک 

 می شد او مردی بودکه صبح از خانه اش برآمده و دروغی می گفت که به آفاق می رسيد.

ان لختی که در ساختمانی مثل تنور قرار داشتند، آنان زنان و مردان زنا و اما مردان و زن

 کار اند.

و اما مرديکه بر سرش آمدی که در جوی شنا می کرد و سنگها به دهانش انداخته می 

 شد، او سودخوار بود.

و اما مرد زشت هيکلی که در کنار آتش بوده آنرا می افروخت و بدورش می گشت، او 

 دوزخ است.مالک و خازن 

اما مرد بلند قامتی که در گلستان بود او ابراهيم عليه السالم است و بچه هايی که به 

 اطراف او بودند، پس هر مولوديست که بر فطرت مرده است.

 و در روايت برقانی آمده که: بر فطرت والدت شده است.

 مشرکين چطور؟و فرزندان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبعضی از مسلمين گفتند: يا 

 فرمود: و فرزندان مشرکان. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و اما گروهی که نيم شان زيبا و نيم شان زشت بود، آنها گروهی بودند که عمل نيک و بد 

 هر دو را انجام دادند و خداوند از ايشان درگذشت.

 و در روايتی از وی آمده که:

دم آمده و مرا بيرون کرده به زمينی قدس بردند ديشب )در خواب( دو مرد را ديدم که نز

و سپس آن را ياد آوری نمود و فرمود: بعد رفتيم تا اينکه به نقبی مانند تنور رسيديم که بااليش 

تنگ و پايانش فراخ بود و به زيرش آتشی در ميگرفت چون آتش باال می شد، آنها باال می 

ی گشتند و در آن مردان و زنانی لخت و شدند و چون شعله اش فرو می نشست به آن باز م

 عريان بودند.

در آن روايت آمده: تا اينکه به جويی از خون رسيديم و راوی در آن شک نمود که در آن 

مردی در وسط جوی ايستاده بود و در ساحل دريا مردی بود که پيش رويش سنگهائی قرار 

ر آيد. سنگی بر دهنش می داشت، سپس آن مردی که در جوی بود می آمد و می خواست ب

 انداخت و بحالت اولی و جای اولی اش باز می گشت.
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و در آن روايت آمده که: پس مرا بدرخت باال کردند و مرا به خانهء داخل نمودند که هرگز 

از آن زيباتر نديده بودم که در آن مردان پير و جوانی بودند و در آن روايت آمده: آنمردی که 

ش چاک کرده می شد، پس دروغگويی است که دروغ را قصه می کند و ديدم که کنارهء دهن

 اين دروغش از وی گرفته شده و به آفاق می رسد و تا روز قيامت بوی آن کار می شود.

و در روايت آمده که: آن مردی که ديدمش که سرش به سنگ شکافته می شد، 

ابيده و در روز به آن عمل نکرده مرديست که اهلل تعالی قرآن را بوی آموخته و در شب از آن خو

 و تا روز قيامت به وی آن کار می شود.

و خانهء اول که داخل شدم خانهء عموم مؤمنان است و اما اين خانه، خانهء شهداء است 

و من جبرئيلم و اين ميکائيل است، پس سرت را باال کن وسرم را باال نموده و باالی سرم 

 او منزل تست. گفتم: مرا بگذاريد که بخانه و منزلم داخل شوم.چيزی شبيه ابر را ديدم، گفتند: 

گفتند: برای تو عمريست که هنوز تمامش نکرده ای و چون تکميلش کردی، به منزلت 

 می آئی.

 

 باب در آنچه از دروغ رواست -216
 

ْحوالِ بشرُوطٍ قد األ بْعض فی فيَُجوزُ ُمحرَّماً، أصْلُهُ  کَانَ وَإنْ  الْکَذب، أنَّ إْعْلَمْ           

ومُخَْتصَرُ ذلک أنَّ الکالمَ وسيلةٌ إلى المقاصد، فَکُلُّ مَقْصُودٍ مْحمُودٍ  «األذْکارِ»أوْضَحْتُهَا فی کتاب: 

يُمْکِن تْحصيلُُه بغَْير الَْکذِبِ يَْحرُمُ الْکذِبُ فيه، وإنْ لَمْ يُمکِنْ تحصيله إالَّ بالکذِب جاز الْکِذبُ. ثُمَّ 

ْحصِيلُ ذلک المقْصُوِد مُباحاً کَاَن الْکَِذبُ مُباحا، وإنْ کاَن واجِبا، کان الکَِذبُ واجِبا، فإذا إن کانَ تَ

اخْتَفی مُسْلمٌ مِن ظالٍم يريد قَتَله، أوْ أخْذَ ماِله، وأخَفی مالَه، وسُتِل إنسانٌ عنه، وجب الکَذبُ 

، وجب الْکَِذُب بإخفائها، واألحْوطُ فی هذا بإخفائِه، وکذا لو کانَ ِعندهُ وديعة، وأراد ظالٌِم أخذَها

کُلِّه أنْ يُوَرِّی، ومعْنَى التَّوْرِية: أن يْقصِد بِعباَرتِه مَقْصُوداً صَحيحاً ليْسَ هو کاذِباً بالنِّسّبةِ إلَيْه، وإنْ 

وْرِيةَ وَأطْلَق عِبارةَ کانَ کاذِباً فی ظاِهرِ اللًّفظ، وبِالنِّسْبةِ إلى ما يفهَمهُ المُخَاَطبُ ولَوْ َترکَ التَّ

 الکذِب،فليْس بِحرَامٍ فی هذا الحَال.

 أنَّها عنْهَا اللَّه رضی کُلْثومٍ  أمِّ بحدِيث الحَال هذا فی الکَِذب بجَوازِ الْعُلَماءُ واسْتَدلَّ        

حُ بيْنَ النَّاس، فينمِی لَيْس الکَذَّابُ الَّذی يُصل» : يقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَِْه رسول سَمِعَتْ

 متفقٌ عليه.« خَيْراً أو يقولُ خَْيراً 
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ولَم أسْمْعهُ ُيرْخِّصُ فی شَیءٍ ِممَّا يقُولُ : ُکلْثُوم أمُّ: قالت »: رواية فی مسلم زاد        

حديث المرْأَِة َتْعنی: الحَْرب،واإلْصالحَ بيْن النَّاس، وحديثَ الرَّجُلَ امْرََأتَه، و النَّاسُ إالَّ فی ثالث:

 زوْجَهَا.
 

بدانکه اگر چه اصل دروغ حرام است، ولی در بعضی حاالت و روی شرطهائی رواست که 

ذکر نمودم که فشردهء آن اين است که سخن وسيله ايست برای بيان مقاصد  "اذکار"در کتاب 

م و هر مقصد نيکی که رسيدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرا

 است و اگر رسيدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و رواست.

پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب باشد، دروغ 

 گفتن، واجب است.

هرگاه مسلمانی از ظالم و ستمگری که می خواهد او را بکشد، يا مالش را بگيرد، پنهان 

ان نمود و از شخصی در بارهء وی سؤال شد، واجب است که دروغ بگويد و شد، يا مالش را پنه

 آنرا مخفی بدارد.

همانطور هرگاه نزد او مالی به وديعت نهاده شده باشد وظالمی بخواهد که آن را بگيرد، 

 واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد.

توريه اين است که از و محتاط تر در اين موارد اين است که توريه کند، و معنای 

عبارتش مقصد صحيحی را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نيست، هر چند در 

ظاهر لفظ و نسبت به آنچه که مخاطب آن را می فهمد، دروغگو است. و هرگاه توريه را 

روغ گذاشته و عبارت دروغی را ذکر نمود، در اين حال حرام نمی باشد. و علماء برای روا بودن د

اهلل عليه  یرسول اهلل صلگفتن در اين حال به حديث ام کلثوم استدالل جسته اند، که گفت: از 

شنيدم که می فرمود: کذّاب کسی نيست که در ميان مردم اصالح می آورد، پس خبری را  وسلم

 می رساند، يا خبری را می گويد.

عنها گفت: و نشنيدم در و مسلم رحمه اهلل در روايتش افزوده که ام کلثوم رضی اهلل 

 چيزی از آنچه مردم می گويند، رخصت داده باشد، مگر در سه چيز:

منظورش: جنگ، و آشتی در ميان مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن همسر به 

 شوهرش.
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 باب تشويق نمودن به دقت کردن در آنچه که می گويد و يا حکايت می کند -212
 

 31اإلسراء:  مَا لَيْسَ لََک بِِه عِلْمٌ{ وَالَ تَْقفُقال اهلل تعالی: }

 68ق:  مَا يَلِْفظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{و قال تعالی: }
 

 31خداوند می فرمايد: دنبال آنچه علم نداری مرو!. إسراء: 

و می فرمايد: بزبان نمی آرد آدمی سخنی را مگر اينکه نزد وی نگهبان نيست مهيا. ق: 

68 
 

کفی بالَمرءِ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النبیَّ أنَّ عنْهُ  اللَّه رضی ُهريْرة أبی وعنْ -6547

 رواه مسلم. «کَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بِکُلِّ ما سمعِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6547

ه همهء آنچه را می شنود، فرمود: دروغگوئی مرد همين بس ک اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 می گويد.
 

منْ حدَّث » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ قال: قال عنْهُ اللَّه رضی سمُرة وعن -6548

 رواه مسلم. «عنِّی بِحَدِيثٍ يرَى أنَّهُ کذِب،فَهُو أحدُ الکَاذِبين 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سمره  -6548

فرمود: آنکه سخنی را از من نقل کند که می بيند آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دروغ است، پس يکی از دروغگويان بشمار می رود.
 

يا رَسُول اللَّه إنَّ لی ضرَّةَ فهل عَلیَّ  :قالَت اْمرأة أن عنْها اللَّه رضی أسماءَ وعنْ -6549

المُتشبِّعُ بِما »  النبیُّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: جناحٌ إنْ َتشبعُْت من زوجی غيَْر الذی ُيعطِينی ؟ فقال

 متفقٌ عليه. «لـم يُْعطَ کَالبِس َثوَْبی زُورٍ 
 

 از اسماء رضی اهلل عنها روايت است که: -6549

مرا زن شوهری است )همباغ= هوو( پس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلزنی گفت: يا 

 وهرم به غير از آنچه که بمن می دهد، سير بنمايانم؟آيا بر من گناه است که خود را از ش
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فرمود: آنکه خود را به چيزی که داده نشده سير بنماياند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مانند کسيست که دو لباس زور )ريا و دروغ( پوشيده است.

 

 

 باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ -213
 

 31الحج:  وْلَ الزُّورِ{وَاجْتَنِبُوا قَ قال اهلل تعالی: }

 31اإلسراء:  وَاَل تَْقفُ مَا لَيْسَ لَکَ ِبهِ عِْلمٌ{و قال تعالی: }

 68ق:  مَا يَلِْفظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{و قال تعالی: }

 64الفجر:  ِإنَّ رَبََّک لَبِالْمِرْصَادِ{ و قال تعالی: }

 72الفرقان:  يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِکرَاماً{ وَالَّذِينَ َلا و قال تعالی: }
 

 31خداوند می فرمايد: از سخن دروغ بپرهيزيد. حج: 

 31و می فرمايد: دنبال آنچه علم نداری مرو!. إسراء: 

 68و می فرمايد: بزبان نمی آرد، آدمی سخنی را مگر اينکه نزد وی نگهبانيست مهيا. ق: 

 64و می فرمايد: همانا پروردگار تو در کمينگاه است. فجر: 

 72و می فرمايد: و آنانيکه گواهی دروغ نمی دهند. فرقان: 
 

أال » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رسولُ قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضی بْکرةَ  أبی وعن -6551

وکان ُمتَّکِتا  «اإلشراکُ باللَّه، وُعقُوقُ الوالِديْنِ »  سول اللَّه. قَال:قُلنَا: بَلَى يا ر أُنبِّتکُم بأکبر الکَباِئر؟

متفق  فما زال يَُکرِّرُهَا حتى قلنا: لَيْتَهُ سکَت. «أال وقَوْلُ الزُّور، وشهادُة الزورِ »  فَجلَس، فقال:

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو بکره  -6551

 فرمود: آيا شما را از بزرگترين گناهان کبيره خبر ندهم؟ وسلم اهلل عليه یرسول اهلل صل

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: آری يا 
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فرمود: شريک آوردن به خدای متعال و نافرمانی پدر و مادر و در حاليکه تکيه کرده بود 

ادت دروغ ( و نشست و فرمود: آگاه باشيد و سخن دروغ و شهاهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل)

 و آن را پی در پی می گفت، تا که گفتيم، کاش سکوت می فرمود.
 

 

 باب تحريم لعنت کردن انسانی معين يا چارپائی )مرکبی( معين -214
 

 بْيعةِ أهْل من وهو عنه، اللَّه رضی األنصاریِّ الضَّحاکِ بنِ ثابتِ زيْدٍ أبی عن -6556

من حَلَف عَلى يمِينٍ بِملٍَّة غيٍْر اإلْسالمِ کاذباً » ى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: صَلّ اللَّهِ رُسولُ قَالَ: قال الرِّضوانِ

مُتَعَمِّداً، فهُو کما قَال، ومنْ قَتَل نَفسهُ بشیءٍ ، عُذِّب بِهِ يوْم القِيامة، وَليْس على رجُلٍ نَذْرٌ فِيما ال 

 متفقٌ عليه. «يَملِکه، ولعنُ الُمؤْمِنِ کََقتْلِهِ 
 

که از اهل بيعة الرضوان است،  اهلل عنه یرضابو ثابت بن ضحاک انصاری  از -6556

 روايت است که:

فرمود: آنکه بر سوگندی بملتی غير از اسالم از روی قصد  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

و دروغ بخورد، او چنان است که گفته است. و کسيکه که خود کشی کند در روز قيامت به آن 

ود و بر هيچ مرد نذری در آنچه مالک آن نيست، نمی باشد و لعنت نمودن عذاب کرده می ش

 فرد مؤمن مانند کشتن اوست.
 

ال »  :قال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُول أنَّ عنهُ اللَّه رضی هُرْيرةَ أبی وعنْ -6552

 رواه مسلم. «ينْبغِی لِِصدِّيقٍ أْن يکُوَن لَعَّاناً 
 

 روايت است که:  اهلل عنه یرضهريره از ابو  -6552

فرمود: برای هيچ صديقی نمی زيبد که زياده لعنت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 فرستد.
 

ال » وعنْ أبی الدَّردَاءِ رضی اللَّه عَنُْه قال: قالَ رُسولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:  -6553

 رواه مسلم. «شُهَدَاءَ يوَْم القِيامَةِ  يکُونُ اللَّعَّانُون شُفعَاءَ ، وال
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو درداء  -6553
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فرمود: کسانيکه بسيار لعنت می گويند، در روز قيامت نه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شفيع می شوند و نه شاهد.
 

» رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: وعَنْ سَمُرََة بِْن جُنْدُبٍ رضی اللَّه عنْهُ قال: قالَ  -6554

 رواه أبو داود، والترمذی وقاال: حديٌث حسنٌ صحيح. «ال َتالعنُوا بلعنةِ اللَّه، وال بِغضبِه، وال بِالنَّارِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سمره بن جندب  -6554

لعنت خدا و غضبش و دوزخ  فرمود: هيچ يک از شما به اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بر ديگری دعا نکند.
 

لَيْس » وعن ابن مسعودٍ رضی اللَّه عنُه قال: قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:  -6555

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسن. «المؤمِنُ بِالطَّعَّان، وال اللَّعَّانِ وال الفَاحِش، وال البذِیِّ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضسعود از ابن م -6555

فرمود: مؤمن بسيار طعنه زننده و لعنتگر و بدگفتار و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بدکردار نيست.
 

إنَّ  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ قال: قال عنهُ اللَّه رضی الدَّْرداءِ أبی وعنْ -6551

تِ اللَّعْنةُ إلى السَّماء ، فتُغْلَقُ أْبواُب السَّماءِ ُدونَها، ثُمَّ تَهبُِط إلى األْرض، العبْد إذا لَعنَ شَيْتا، صِعد

فتُغلَقُ أبوابُها دُوَنها، ثُّمَّ تَأخُُذ يميناً وشِماال، فإذا لْم َتجِدْ مساغاً رجعت إلى الذی لُعِن، فإنْ کان 

 د.رواه أبو داو «أهالً لِذلک، وإالَّ رجعتْ إلى قائِلِها 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو درداء  -6551

فرمود: هرگاه بنده چيزی را لعنت کند، لعنت به آسمان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

باال می گردد و دروازه های آسمان به روی آن بسته می شود، سپس به زمين فرود آمده و 

ست و چپ می رود و اگر راهی نيافت به دروازه های زمين به روی آن بسته می شود، باز به را

 کسيکه لعنت شده باز می گردد و اگر وی اهل آن بود خوب، ورنه به گوينده اش باز می گردد.
 

بينَما رسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه : قال عنْهُما اللَّه رضی الحُصيْنِ بنِ عِمْرَانَ وعنْ -6557 

مِنَ األنصارِ َعلى نَاقَة، فضِجرَْت فَلَعَنَْتهَا، فَسمع ذلَک رَُسولُ اللَّهِ  وسَلَّم فی بعِض أسْفَارِه، وامرأَةٌ 
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فکَأَنِّی أرَاهَا اآلَن  قالَ عِمرَان: «خُذوا ما عليها ودعُوها، فإنَّها ملعُوَنةٌُِ »  صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال:

 رواه مسلم.تمشی فی النَّاسِ ما يعرُِض لهَا أحد. 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضعمران بن حصين  از -6557

در سفری از سفرهايش بود و زنی از انصار بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر اثناييکه 

 شتری بود اذيت شده و او را لعنت کرد.

آن را شنيده و فرمود: بار شتر را گرفته و آن زن را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گفت: گويی من آن زن را می بينم که در  اهلل عنه یرضوی ملعون است. عمران بگذاريد، زيرا 

 ميان مردم می رود و هيچکس به وی التفات نمی کند.
 

بينما جاريةٌ على ناقٍَة  :قال عنْهُ  اللَّه رضی األسلِمیِّ عُبيْدٍ بْنِ نَضَلةَ برّزَةَ  أبی وعن -6558

بالنبیِّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم وَتضايَقَ بهمُ الجَبل، فقالت: حَل،  علَيها بعُض متَاع القَوْم، إذْ بَُصَرتْ

 رواه مسلم. «ال ُتصاحِبْنا نَاقَةٌ عليها لْعنةٌ »  اللَّهُم العنْها فقال النبیُّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو برزه نضله بن عبيد اسلمی  -6558

پيامبر اثناييکه زن جوانی بر شتری سوار بود که بر آن مقداری کاالی قوم بود، ناگاه در 

 را ديد و کوه بر ايشان )مردم( تنگی کرد، گفت: هه، خدايا لعنتش کن. اهلل عليه وسلم یصل

 فرمود: همراهی نکند با ما شتری که بر آن لعنت است. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

 

 لعنت کردن معصيت کاران، بشکلی نامعين باب روا بودن -215
 

 68هود:  أاَلَ َلعَْنةُ اللّهِ عََلى الظَّالِمِينَ{قال اهلل تعالی: }

 44األعراف:  فَأَذََّن مَُؤذِّنٌ بَيْنَهُْم أَن لَّعْنَةُ الّلهِ عَلَى الظَّالِمِينَ{و قال تعالی: }
 

 68کاران است. هود: خداوند می فرمايد: آگاه باشيد که لعنت خداوند بر ستم

و می فرمايد: پس در ميان شان آواز دهنده ای آواز داد، که لعنت خدا بر ستمکاران 

 44است. اعراف: 
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لعَنَ اللَّه الوَاصِلَةَ » وَثَبت فی الصَّحيِح أن رُسول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قال: 

لعَن اللَّه مَْن غَيَّر »  وأنَّهُ َلعَنَ الُمصَوِّرين، وأنَّه قال: «َل الرِّبا لعََن اللَّه آکِ» وأنَُّه قال:  «والمُسْتَوصِلَة 

لَعنَ اللَّه مَنْ » وأنهُ قال: «لَعنَ اللَّه السَّارِقَ يَسرِقُ البيَضة »أی: حُدُودها، وأنَّهُ قال: « منارَ األرْض 

منْ أحْدَثَ فِيها حدثاً أوْ آوى محدِثا، »  وأنهُ قال: «وَلَعَنَ اللَّه مَنْ ذبح لِغْيرِ اللَّه « » لعن والِديْهِ 

اللَّهُمَّ العنْ ِرعْالً، وذَکوانَ وَعُصيَّة، عصَوا »  وأنَّهُ قال: «فَعليّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمالئَِکةِ والنَّاسِ أجْمعِينَ 

للَّه اليهودَ اتخَذُوا قُبوَر أنبيَاِئهم لَعَن ا» َوهذِِه ثالُث قبائِل مِنَ العََرِب وأنَّه قال: «اللَّه ورَُسولَُه 

 « .لَعن الُمتشبهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساءِ ، والمتشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجالِ » وأنَُّه  «مسَاجِدَ 

وَجَميعُ هذِِه األلفاظِ فی الصحيح، بْعضُهَا فی صحيحی البخاری ومسلم، وبْعضُها فی 

صدُْت االختصَار بِاإلشارِة إليْهَا، وسأذکرُ ُمعَظمَهَا فی أبوابها مِنْ هذا الکتاب،إن أحدِهِمَا، وإنَّما قَ

 شاءَ اللَّه تعالى .
 

زنی را که موی زنان را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در حديث صحيح آمده است که 

مود و هم بموی آدمی پيوند می کند و زنی را که اينکار را می خواهد انجام دهد، لعنت ن

 سودخوار، و مصوران را نيز لعنت نمود.

و اينکه عليه السالم فرمود: لعنت کند اهلل تعالی کسيرا که حدود زمين را تغيير می دهد 

 )زمين بيگانه را داخل زمين خود کند(.

 و اينکه فرمود: لعنت کند اهلل تعالی دزدی را که تخم را دزدی می کند.

 ند اهلل تعالی آنکه پدر و مادرش را لعنت کند.و فرمود عليه السالم: لعنت ک

و اينکه فرمود: لعنت کند اهلل تعالی کسيرا که بنامی بجز نام اهلل حيوانی را ذبح می 

 نمايد.

و اينکه عليه السالم فرمود: کسيکه در مدينهء منوره کار زشتی کند، يا کسيرا که مرتکب 

 تگان و همهء مردم باد.کار زشتی شده جای دهد، پس بر او لعنت خدا، فرش

و اينکه عليه السالم فرمود: خدايا رعل و ذکوان و عصبه را که نافرمانی خدا و رسولش 

کردند، لعنت کن. و اين هر سه از قبائل عرب بودند. وهم فرمود: اهلل تعالی يهود را لعنت کند 

 که قبرهای پيامبرانشان را مسجد ساختند.

که خود را به زنان و زنانی را که خود را بمردان همانند می و اينکه عليه السالم مردانی را 

کنند، لعنت نمود و همهء اين الفاظ در صحيح است، که برخی در صحيح بخاری و مسلم است و 
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بعضی در يکی از آن دو و مقصودم از اختصار اشاره به آنها بود که معظم آن را در بابهای آب در 

 اين کتاب ذکر خواهم کرد.

 
 

 باب تحريم دشنام دادن مسلمان بدون حق -211
 

وَالَّذِينَ يُؤْذُوَن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيِْر مَا اکْتَسَُبوا فَقَدِ احْتََملُوا بُهْتَاناً  قال اهلل تعالی:}

 58األحزاب:  وَإِثْماً مُّبِيناً{
 

بدون آنکه گناهی کرده  خداوند می فرمايد: و آنانيکه ميرنجانند مردان وزنان مسلمان را

 58باشند، هر آئينه بار بهتان و گناه ظاهر را برداشته اند. احزاب: 
 

»  وعنِ ابنِ مَسعودٍ رضی اللَّه عَنُه قال: قال رسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: -6559

 متفقٌ عليه. «سِباب المُسِْلمِ ُفسوق، وقِتَالُهُ کُفْرٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضود از ابن مسع -6559

فرمود: دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با وی کفر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 است.

ش: اینکه دشنام دادن مسلمان را در برابر کشت وکشتار با وی ذکر نمود، طبق گفتهء داودی برای آنست 
 کی است.که احتماالً گناه دشنام دهنده با گناه جنگجوی با مسلمان ی

و طبری گفته: ذکر لعن و قتل با هم برای آنست که لعن دوری از رحمت خدا است و قتال دوری از نعمت 
 زندگی است.

این حدیث احتماالً برای تشدید و مبالغه گفته شده، یعنی دشنام دادن و کشتن او هر یک بذاته کفر است، 
 اء نکردن حق برادری دینی است.یعنی اگر حاللش شمارد، یا مراد به آن کفران نعمت و اد

 

ال » وعنْ أبی ذرٍّ رضی اللَّه عْنهُ أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يقول:  -6511

 رواه البخاری. «يَرمی رجُلٌ رَجُالً بِالفِْسقِ أو الکُفْر، إالَّ ارتدت عليه، إنْ لْم يَکُن صاحُِبهُ کذلکَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یضراز ابو ذر  -6511
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شنيد که می فرمود: هيچ مردی ديگر را به فسق يا کفر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

متهم نمی کند، مگر اينکه فسق وکفر بر او باز می گردد، هرگاه آنکه اين نسبت ها بوی داده 

 شده همچنان نباشد.
 

» : قال رسُولَ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم وعنْ أبی هُرَيرَة رضی اللَّه عنُْه أنَّ  -6516

 رواه مسلم. «المُتَسابانِ مَا قَاال َفعَلى البَادِی مِنْهُما حتَّى يَعْتَِدی المظُلومُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6516

ر آغاز فرمود: دو دشنام دهنده هر چه گفتند، گناهش ب اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 کنندهء شان است، تا اينکه مظلوم از حد تجاوز کند.
 

قال  «اضربُوُه »  أُتَی النبیُّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم بِرُجلٍ قَْد شَِرب قال:وعنهُ قال:  -6512

قال بعض القَوم:  انَصرف، فلَمَّا بثوبه، والضَّارِبُ  بِنعِْله، والضَّاربُ بِيدِه، الضَّاربُ فَمِنَّا:  أبو ُهرَْيرَة 

 رواه البخاری. «ال تُقولُوا هذا، ال تُعِينُوا عليهِ الشَّيطَانَ »  أخزاکَ اللَّه، قال:
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6512

آورده شد که شراب نوشيده بود، فرمود: او را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی خدمت 

ی از ما به دست و برخی به کفش و برخی به جامه اش وی را می بزنيد. ابوهريره گفت: برخ

 زدند. برخی گفتند: خدا ترا خوار کند.

 ( فرمود: اينطور مگوئيد و شيطان را بر او ياری ندهيد.اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل)
 

ذَف ممُْلوَکُه من قَ» : يَقُول وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُول سمِعْتُ: قال وعنْهُ -6513

 متفقٌ عليه. «بِالزِّنا يُقامُ عليهٍ الحَدُّ يومَ القِيامَة، إالَّ أنْ يَُکوَن کما قالَ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6513

شنيدم که می فرمود: آنکه برده اش را به زنا متهم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 ی حد جاری شود، جز آنکه چنانچه گفته است، باشد.کند، در روز قيامت بر و

 

 باب تحريم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرعی -217



 841 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 

وَهِیَ التَّحْذِيرُ مِنَ االْقتِدَاء بِهِ فی بِدْعَتِه، وَِفسْقِه، وَنَْحوِ ذَِلک، وَفِيهِ اآليةُ واألحاديثُ 

 السَّابِقَةُ فی البَابِ قَبْلَه.
 

شرعی ايکه مراد به حق است همانگونه عطف آن بر آن برای مغايرت و آن مصلحت 

 صفت است، بيم دادن است از پيروی کردن وی در بدعت و فسقش و مانند آن.

 در اين مورد آيهء مبارکه و احاديثی است که در باب پيش گذشت.
 

ال » عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن عائِشةَ رضی اللَّه عنها قالت: قال رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ  -6514

 رواه البخاری. «تَسُبُّوا األمواتَ، فَإنَُّهمْ قد أفَْضوْا إلى ما قَدَّموا 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6514

فرمود: مردگان را دشنام ندهيد، زيرا آنان به آنچه پيش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ام دادن شان نيست(.فرستادند، رسيدند )فائده ای در دشن

 

 

 باب منع از آزار رساندن و اذيت کردن مردم -218
 

وَالَّذِينَ يُؤْذُوَن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيِْر مَا اکْتَسَُبوا فَقَدِ احْتََملُوا بُهْتَاناً  قال اهلل تعالی:}

 58األحزاب:  وَإِثْماً مُّبِيناً{
 

يرنجانند مردان و زنان مسلمان را بدون اين که گناهی خداوند می فرمايد: و آنانيکه م

 58کرده باشند، هر آئينه بار بهتان و گناه ظاهر را برداشته اند. احزاب: 
 

 صَلّى اللَّهِ رَسُولُ  قال: قال عنْهُمَا اللَّه رضی العاص بن عَمرو بنِ  اللَّه عبدِ وعنْ -6515 

لَِم المُسِْلمُوَن مِنْ لِسَانِِه ويدِه، والمَُهاجِرُ منْ َهجَر ما نََهى اللَّه المُْسلِمُ منْ سَ » : وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ

 متفقٌ عليه.« عنْهُ 
 

 روای است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6515
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فرمود: مسلمان کسيست که مسلمانان از دست و زبانش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

مهاجر )کامل( آنست که آنچه را خداوند ممنوع قرار داده و از آن منع کرده،  در امان بمانند و

 ترک کند.
 

مَنْ أحبَّ أن ُيزَحْزَح عن النَّار، » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رسولُ  قال: قال وعنهُ -6511 

ِخر، وَلْيَأتِ إلى النَّاسِ الذی يُحِبُّ أنْ ُيؤَْتی ويَدْخَل الجنَّة، فلتَأِتهِ مِنيَّتُهُ وهُوَ ُيؤمِنُ باهللِ والَيوْمِ اآل

 رواه مسلم. «إليْهِ 

 وهُو بعْضُ حَديثٍ طويٍل سبقَ فی باب طاعةِ ُوالةِ األُمور.
 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6511

خ دور گردانيده شده و فرمود: آنکه دوست می دارد از دوز اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

به بهشت داخل گردد، بايد مرگش در رسد، در حاليکه او به خدای تعالی و روز آخرت ايمان 

 دارد و بايد با مردم رفتاری را انجام دهد که دوست می دارد از طرف مردم با او انجام شود.
 

 

 باب در منع از دشمنی و قطع رابطه و پشت گرداندن به همديگر -219
  

 61الحجرات:  إِنَّمَا اْلمُؤْمِنُوَن إِخْوَةٌ{ اهلل تعالی: }قال 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَْرتَدَّ مِنکُمْ عَن دِينِِه فََسوْفَ يَأِْتی اللُّه بِقَوٍْم يُحِبُُّهْم  و قال تعالی: }

 54المائدة:  رِينَ{وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عََلى الْمُؤِْمنِينَ أَعِزَّةٍ عََلى الْکَافِ

 29الفتح:  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَِّه وَالَّذِينَ مَعَُه َأشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رَُحمَاء بَيْنَهُمْ{ و قال تعالی: }
 

 61خداوند می فرمايد: هرآئينه مسلمانان برادرند. حجرات: 

 54مائده:  و می فرمايد: متواضع اند برای مؤمنان و درشت طبع اند بر کافران.

خدا است و آنانيکه با وی اند بر کفار  اهلل عليه وسلم پيامبر یصلو می فرمايد: محمد 

  29سخت گيران اند و در ميان شان مهربان. فتح: 
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ال تَباغَضُوا، وال »  :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النبیَّ أنَّ عَنهُ اللَّه رضی أنسٍ وعنْ -6517 

داَبرُوا، وال تَقَاطعُوا، وَکُونُوا عِبادَ اللَِّه إخوانا، وال يَِحلُّ ِلمُسِْلمٍ أْن يهُْجرَ أخَاه َفوَق تحاسدُوا، واَل تَ

 متفقٌ عليه. «ثالثٍ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6517

فرمود: با همديگر دشمنی و حسد و قطع رابطه ننموده و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ای بندگان خدا با هم برادر باشيد و برای هيچ مسلمانی روا نيست که بيش از پشت نکنيد. و 

 سه روز برادرش را ترک کند.
 

تُفْتَحُ » : قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه َرسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّهُ رضی ُهرَْيرَةَ أبی  وعنْ -6518

مِيس، فَيُغَْفرُ لِکُلِّ عبْدٍ ال ُيشْرُِک بِاللَّهِ شَيتا، إالَّ رجُالً کاَنت بيْنهُ أبْواُب الجَنَّةِ يَْومَ االثنَيْنِ ويَوْمَ الخَ

 رواه مسلم. «وبَيْنَ أخيهِ شَحْناءُ فيقال: أنْظِرُوا هذيْنِ حتَّى يصطَِلحا، أْنظِرُوا هذَيْنِ حتَّى يَصطَلِحا، 

 وذََکر نحْوَه. «اثنَيْنِ تُْعَرضُ األعْمالُ فی ُکلِّ يومِ خَميسٍ وَ» : له روايةٍ  وفی 
 

 روایت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هریره  -8٦٥1

فرمود:  درهای بهشت روز دو شنبه و پنجشنبه باز می شود و برای هر  اهلل علیه وسلم یرسول اهلل صل
و گفته  بندهء که به خدا شریک نمی آورد، آمرزش می شود، مگر مردیکه میان او و برادرش دشمنی و عداوت باشد

 می شود: این را بتأخیراندازید تا با هم صلح و آشتی نمایند. مسلم

 و در روایتی از وی آمده که اعمال در هر روز دو شنبه و پنجشنبه عرضه می شود و مثل آن را ذکر نمود.

 

 

باب تحریم حسد و آن عبارت است از آرزوی زوال )از میان رفتن( نعمت از  -2٥0
 واه نعمت دین باشد یا نعمت دنیاصاحب و دارنده اش، خ

 

 54النساء:  أَمْ َيْحسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتاهُمُ الّلهُ مِن فَْضلِهِ{ قال اهلل تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: آيا غبطه می خورند مردم بر آنچه که خداوند آنان را از فضل شان 

 داده است.
 



 843 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

إيَّاکُْم » : قال هُ أنَّ النبیَّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم عنْ اللَّه رضی ُهرَيرة أبی وعَنْ -6519 

 .  داود أبو رواه  «والحسد، فإنَّ الحسَد يأکُلُ الحسناتِ کَما تَأُْکلُ النًارُ الحطب،أوْ قال الُعشْبَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضا ز ابو هريره  -6519

بپرهيزيد، زيرا حسد نيکی ها را می فرمود: از حسد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خورد، همانطور که آتش هيزم يا علف را می خورد.

 

باب منع از جاسوسی کردن و گوش دادن به سخن کسی که از شنيدن آن  -276

 کراهيت دارد
 

 62الحجرات:  وَلَا تََجسَّسُوا {قال اهلل تعالی: }

وَالْمُؤْمِنَاتِ ِبغَيْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمًا  وَالَّذِينَ ُيؤْذُونَ الُْمؤْمِنِينَ و قال تعالی:}

 58األحزاب:  مُّبِيناً{
 

 62خداوند می فرمايد: تجسس و کنجکاوی مکنيد. حجرات: 

و می فرمايد: و آنانيکه می رنجانند مردان و زنان مؤمن را بدون اينکه گناهی کرده باشند 

 58ان و گناه واضحی را برداشته اند. احزاب: هر آئينه بار بهت
 

إيًاکُمْ »  :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رسُول أنَّ عنهُ اللَّه رضی هُرْيرةَ  أبی وعنْ -6571 

والظَّن، فإن الظَّنَّ أکذبُ الحدِيث، وال تحَسَّسُوا، وال تَجسَّسُوا وال تنافَُسوا وال تحَاسَدُوا، وال 

وا، وال تَدابَروُا، وکُوُنوا عِباد اللَّهِ إخْواناً کَما أمرُکم. المُسِْلمُ أخُو المُسِْلم، ال يظِلمُه، وال تَباغَضُ

ِبحْسبِ امریءٍ مِن الشَّرِّ أن »  ويُشير إلى صَدْرِه «يخذُلُهُ وال يحْقرُه، التَّقوى ههُنا، التَّقوَى ههُنا 

ى الُمسْلِِم حرَام: دُمه، وعِْرضُه، ومَالُه، إنَّ اللَّه ال يَنُْظُر إلى يحْقِر أخاُه المِسلم، ُکلُّ الُمسلِم عل

 .«أجْسادِکُمْ، واَل إلى صَُوِرکُم، وأعمالکم ولکنْ يَنْظُرُ إلى قُُلوبِکُمْ

ال تَحاَسدُوا، وَال تَبَاغَضُوا، وَال َتجَسَُّسوا وال تَحسَُّسوا وال تَنَاجشُوا وکُونُوا » : رواية وفی 

 . «دَ اللَّهِ إخْوَاناً عِبَا

 .« ال تَقَاطَعُوا، واَل تَدَابَرُوا، وَال تَبَاغَُضوا وال تحَاسدُوا، وَُکونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَاناً » : رواية وفی 

 .« ال تَهَاجَروا واَل يَبِعْ بَْعضُُکمِ على بيع بَعٍْض »  :رواية وفی 
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 اری أکثََرها.البخ وروى الروايات، هذه بکلِّ: مسلم رواه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6571

فرمود: از گمان بپرهيزيد، زيرا گمان دروغترين گفته ها  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

است و جاسوسی همديگر را ننموده و همچشمی نکنيد و هم با همديگر حسد و دشمنی 

 نورزيده و بيکديگر پشت مکنيد.

 شما را امر نموده، ای بندگان خدا برادر باشيد.و همانطوريکه 

مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی کند و ترک ياری اش نکرده و توهينش نمی 

نمايد و در حاليکه به سينه اش اشاره نمود و فرمود: پرهيزگاری اينجاست پرهيزگاری 

ند، همهء مسلمان بر اينجاست. کافيست در بدی شخص همين که برادر مسلمانش را خوار ک

مسلمان حرام است، خونش و آبرويش و مالش. همانا خداوند به تن ها و پيکره های شما نمی 

 نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما می نگرد.

و در روايتی آمده که: با هم دشمنی و حسد نکرده و جاسوسی همديگر را ننمائيد و هم 

ريد را داشته باشيد، برای اينکه ديگری را بفريبيد( و قيمت متاع را نيفزاييد )بدون اينکه قصد خ

 ای بندگان خدا با هم برادر باشيد.

و در روايتی آمده که: با هم قطع رابطه نکرده و بهمديگر پشت نکنيد و دشمنی و حسد 

 با هم نکرده و ای بندگان خدا با هم برادر باشيد.

از شما بر فروض ديگری نفروشد و در روايتی آمده که: همديگر را ترک نکنيد و برخی 

)يعنی معاملهء دو نفر را بهم نزند( مسلم آنرا به همهء اين روايت کرده و بخاری هم زيادتر آن 

 را روايت نموده است.

ش: متأسفانه امروز نظرات اکثریت ما مبتنی بر ظن و گمان است وبسیاری از عقدهء حقارت رنج می برند 
یکنند بهر یکی برچسبی بزنند تا فقط خود و خودشان پاک و مقدس جلوه کنند برای خورد کردن دیگران کوشش م

 و یکه تاز میدان باشند، در حالیکه این عمل از گناهان بزرگ بحساب می رود.
 

» : يَُقول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولَ  سَمِْعتُ: قال عنْهُ اللَّه رضی مُعَاويةَ وعَنْ -6576 

 أبو رواهُ    حديثٌ صحيح.  «ن اتَّبعَْت عَْوراِت المُسْلِمينَ أفسَدْتَُهم، أوْ کِْدَت أْن تُفسِدَُهمَ إنَّکَ إ

 .صحيح بإسناد داود
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 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز معاويه  -6576

شنيدم که می فرمود: هرگاه تو به دنبال کشف و ظاهر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 وب مسلمين باشی، فاسد شان کرده ای، يا نزديک است که فاسد شان کنی.ساختن عي
 

هَذا فاُلنٌ تَْقطُرُ لِحْيَتُُه : لَه فَقيلَ ِبرَجُلٍ أُتِىَ أنَّهُ عَنْهُ اللَّه رضی مسعودٍ ابنِ وعنِ -6572 

َحديٌث حَسَنٌ صحيح.  أخُذْ بِه،خَمرا، فقال: إنَّا قَدْ نُهينَا عنِ التَّجَسُّس، ولکِنْ إن يظهَْر لَنَا شَیءٌ ، نَ

 .ومسلم البخاری َشرْطِ عَلى بإسْنادٍ داود أبو رواه 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6572

مردی را نزد او آورند و به او گفتند: اين فالنی است که از ريشش شراب می چکد. او 

چيزی برای ما آشکار شود به آن  گفت: ما نهی شديم از اينکه جاسوسی نمائيم و ليکن اگر

 تمسک می جوييم.

 

 باب نهی از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورت -272
 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِْثمٌ{ قال اهلل تعالی: }

 62الحجرات: 
 

از کنيد ازبسياری گمان بد، هر آئينه  بعضی خداوند می فرمايد: ای مسلمانان احتر

 62بدگمانی گناه است. حجرات: 
 

إيَّاکُمْ »  :قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  صَّلى اللَّه َرسُول أنَّ عنْهُ اللَّه رضی هَُريرةَ  أبی وعنْ -6573 

 متفقٌ عليه. «وَالظًَِّن، فإنَّ الظَّنَّ أکَذبُ الحَدِيثِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6573

فرمود: از گمان بپرهيزيد، زيرا گمان دروغترين سخن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 هاست.

 

 باب حرمت تحقير و خوار شمردن مسلمانان -273
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راً مِّنْهُْم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسَْخرْ قَوٌم مِّن قَوٍْم عَسَى َأن يَکُونُوا خَيْ  قال اهلل تعالی: }

بِتْسَ ااِلسُْم وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَکُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنُفسَکُمْ وَلَا َتنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ 

 66الحجرات:  الْفُسُوقُ َبعْدَ الْإِيمَانِ وََمن لَّمْ يَتُْب فَأُوْلَتِکَ ُهمُ الظَّالِمُونَ{

 6الهمزة:  وَْيلٌ لُِّکلِّ هَُمَزةٍ لَُّمزَةٍ{ عالی: }و قال ت
 

خداوند می فرمايد: ای مسلمانان تمسخر نکند گروهی گروهی ديگر را شايد که آن گروه 

از ايشان بهتر باشند، و زنان تمسخر نکنند زنان ديگر را احتماالً آن زنان بهتر از ايشان باشند 

يگر را به القاب بد مخوانيد، بدنامی است فاسقی بعد از و عيبجوئی نکنيد در ميان خويش و يکد

 66ايمان آوردن، و آنکه توبه نکرد پس ايشان ستمکاران اند. حجرات: 

 6و می فرمايد: وای بر هر عيب جوئی کننده وغيبت کننده ای. همزه: 

بَِحسِْب » يِْه وسَلَّم قالَ عَلَ اهللُ صَّلى اللَّهِ  َرسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی ُهرَيرة أبی وعنْ -6574 

 رواه مسلم، وقد سبق قرِيباً بطوله. «امْرِیءٍ مِنَ الشَّرِّ أن يْحقِرَ أخَاهُ الُمسْلَِم 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوهريره  -6574

فرمود: بدی شخص را همين بس که برادر مسلمانش را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 حديث بدرازی اش گذشت.خوار شمارد. مسلم. 
 

ال يَدْخُلُ » : قال  وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عن عنه، اللَّه رضی مسعُودٍ ابْنِ وعَن -6575

فَقَالَ رَجُل: إنَّ الرَّجُلَ ُيحِبُّ أنْ يَُکونَ َثوْبُهُ َحسنا،  «الجَنَّةَ منْ کَانَ فی قَلْبِِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ کِبْر، 

 رواه مسلم. «إنَّ اللَّه جَمِيلٌ ُيحِبُّ الجََمال، الکِبْرُ بََطرُ الحَق، وغَمْطُ النَّاسِ » لُهُ َحسَنَة، فقال: ونَعْ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6575

فرمود: آنکه به اندازهء يک ذره کبر در دلش باشد، به بهشت  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 داخل نمی گردد.

 مردی گفت: هر آئينه شخص دوست می دارد که جامه و کفشش نيکو باشد!

فرمود: خداوند زيبا است و زيبائی را دوست می دارد. کبر سرکشی در برابر حق و خوار 

 شمردم مردم است.
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 و توضيحش پيش از اين در باب کبر بنحوی بهتر گذشت.
 

قال: قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  عنهُ اللَّه رضی اللَّه عبدِ بن جُنْدُبِ وعن -6571 

قالَ رَُجل: واللَِّه ال يَغِْفرُ اللَّه لفاُلن، فَقَالَ اللَّه عَزَّ وَجَل: مَْن ذا الَّذِی يَتَأَلَّى علیَّ أْن ال أغفَِر » وسَلَّم: 

 رواه مسلم. «لفُالنٍ إنِّی قَد غََفرُْت لَه، وًَِأَحْبَطْتُ عَملََک 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضندب بن عبد اهلل از ج -6571

فرمود: مردی گفت: سوگند به خدا که خداوند فالنی را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نمی آمرزد. خداوند فرمود: کيست که بر من سوگند می خورد که فالنی را نمی آمرزم همانا من 

 او را آمرزيدم و عملت را ضايع نمودم.

 

 عن إظهار الشماتة بالمسلم باب النهی -274
 

 61الحجرات:  إِنَّمَا اْلمُؤْمِنُوَن إِخْوَةٌ{ قال اهلل تعالی: }

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن َتشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ِفی  و قال تعالی: }

 69النور:  الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ{
 

 61ايد: همانا مسلمانان برادرند. حجرات: خداوند می فرم

و می فرمايد: هر آئينه آنانکه دوست دارند تا که شايع شود تهمت بدکاری در ميان 

 69 مسلمانان ايشانرا است عذاب دردناک در دنيا و آخرت. نور:
 

 عَلَيْهِ وسَلَّم: اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قال: قال عنْهُ اللَّه رضی األسْقَعِ بنِ وَاثِلةَ وعنْ -6577 

 .  حسنٌ حديث رواه الترمذی وقال:  «ال تُظِْهرِ الشَّمَاتَة ألخيک فَيرْحمْهُ اللَّهُ وَيبتَلِيکَ » 

کُلُّ المُْسلِِم على المُسِْلمِ حرَاٌم » : التَّجَسُّس باب فی السابقُ هريرةَ أبی حديثُ الباب وفی 

 الحديث. «
 

 روايت است که: هلل عنها یرضاز واثله بن اسقع  -6577
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فرمود: در برابر غم برادرت اظهار شادی مکن، تا خداوند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 او را مورد رحمت قرار داده و ترا به آن مبتال نسازد.

و در اين باب حديث ابوهريره است که در باب تجسس گذشت که کل المسلم علی 

 المسلم حرام. الحديث

 

 طعنه زدن در نسب های ثابت در ظاهر شريعتباب منع  -275
 

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَْيرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً  قال اهلل تعالی:} 

 58األحزاب:  وَإِثْماً مُّبِيناً{
 

نند بدون اينکه گناهی کرده خداوند می فرمايد: آنانکه مردان و زنان مسلمان را می رنجا

 58باشند، هر آئينه بار بهتان و گناه آشکاری را برداشته اند. احزاب: 
 

»  :وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُولُ  قَالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضی ُهرَْيرَةَ  أبی وَعَنْ -6578 

 رواه مسلم. «سَب،والنِّيَاحةُ على المَّيت اثْنَتَان فی النَّاسِ ُهمَا ِبهِم کُفْر: الطَّعْنُ فی النَّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6578

فرمود: دو خصلت است که در مردم وجود دارد که اين دو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

صفت در ايشان از اعمال کفر و اخالق جاهليت است. طعنه زدن در نسب ها و نوحه و زاری بر 

 ه.سر مرد

 باب منع از دغل کاری و نيرنگ بازی -271
 

وَالَّذِينَ يُؤْذُوَن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيِْر مَا اکْتَسَُبوا فَقَدِ احْتََملُوا بُهْتَاناً  قال اهلل تعالی:}

 58األحزاب:  وَإِثْماً مُّبِيناً{
 

انند بدون اينکه گناهی کرده خداوند می فرمايد: آنانکه مردان و زنان مسلمان را می رنج

 58باشند، هر آئينه بار بهتان و گناه آشکاری را برداشته اند. احزاب: 
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مْن »  :قَال  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ َرسُولَ أنَّ  عَنه اللَّه رضی هُرَيرةَ  أبی وَعَنْ -6579  

 رواه مسلم. «ا، فَلَيْسَ مِنَّا حمَلَ عَلَيْنَا السِّالح، فَلَْيسَ مِنَّا، ومَنْ غَشَّنَ

 فيها، يدهُ فَأدْخَلَ َطعام، صُبَْرةِ عَلى مرَّ  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رَُسول أنَّ لَه روايةٍ وفی 

أفاَل » قَالَ:  هأصَابْتهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوَل اللَّ  قَالَ«  مَا هَذَا يا صَاِحبَ الطَّعَام؟: فَقَال َبلَال، أصَابُِعهُ فَنالَتْ

 « .جَعلْتَه فَْوقَ الطَّعَامِ حَتِّى يَراهُ النَّاس، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6579

فرمود: آنکه بر ما سالح کشد از ما نيست و آنکه به ما  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 خيانت کند از ما نيست.

از کنار انبار طعامی گذشته و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلروايتی از او آمده که:  و در

دستش را در آن داخل نمود، انگشتانش را رطوبت رسيد و فرمود: ای صاحب طعام اين 

 چيست؟

 باران به آن رسيده. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا 

ن را مردم ببينند؟ کسيکه به ما خيانت کند از فرمود: چرا آن را باالی طعام نگذاشتی تا آ

 ما نيست.
 

 متفقٌ عليه. «ال تَنَاجشُوا » : قَال  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّه رَُسولَ أنَّ وَعَنْهُ -6581
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6581

. )نجش بدون اينکه قصد فرمود: با يکديگر نجش مکنيد اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 خريد داشته باشيد، قيمت را نيفزائيد تا ديگری را بفريبيد(.
 

. النَّجَش عن نَهَى وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیَّ أنَّ عَنْهُمَا، اللَّه رضی عُمر ابنِ وَعَنْ -6586 

 .عليه متفقٌ
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -6586

 از بيع نجش نهی فرمودند. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
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ذََکَر رَجٌُل ِلرَسُوِل اللَِّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم أنَُّه يُْخدعُ فی البُيُوع؟ فَقَالَ  :قَال وعَنْهُ -6582 

 متفقٌ عليه.« منْ بايَْعت، َفقُلْ ال ِخالبََة »  رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم:
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6582

 گفت: در معامالتش فريب می خورد!  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمردی برای 

فرمود: با آنکه خريد و فروش نمودی، بگو فريبی در ميان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نباشد.
 

مَنْ »  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:: قَال عَنهُ اللَّه رضی هُرَْيَرةَ أبی وَعَنْ -6583

 رواهُ أبو داود. «خَبَّب زَوْجَة اْمرِیءٍ ، أوْ ممْلُوَکه، فَلَيْسَ مِنَّا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6583

ما فرمود: آنکه زن شخصی يا برده اش را فريب دهد از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نيست.

 

 باب تحريم پيمان شکنی -277
 

 6المائدة:  يَا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُُقودِ{ قال اهلل تعالی: }

 34اإلسراء:  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ اْلعَهْدَ کَانَ َمْسؤُوالً{و قال تعالی: }
 

 6د و پيمان ها وفا نمائيد. مائده: خداوند می فرمايد: ای آنانکه ايمان آورده ايد بر عق

 34و می فرمايد: وفا به عهد نمائيد، چون از عهد پرسيده خواهد شد. اسراء: 
 

 عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّه رُسولَ أنَّ  عَنْهُمَا اللَّه رضی العاص بْنِ عَمْرو بْنِ اللَّهِ عبْدِ وعَنْ -6584 

انَ مُنَافِقاً خالصا، وَمَنْ کانتْ فيه َخصْلٌَة مِنْهُن، کاَن فِيهِ َخصْلٌَة أْربعٌ مَنْ کُنَّ فيه، ک» : قَال وسَلَّم

.  «مِنَ النِّفاقِ حتَّى يدعها: إذا أؤتمَِن خان، وإذا حدَّثَ کََذب،وإذا عاهََد غَدَر، وإذا خَاصَم فَجر 

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6584
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فرمود: چهار خصلت است که هرگاه در کسی موجود  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

باشند، منافق خالص است و آنکه در او خصلتی از اين خصلت ها باشد در او خصلتی از نفاق 

است تا آن را ترک کرده و بگذارد: چون امين شمرده شود، خيانت کند و چون صحبت کند، 

 د، پيمان شکنی کند و چون دعوا کند، دشنام دهد.دروغ گويد و چون پيمان بند
 

 اهللُ صَلّى النبیُّ قَالَ: قَاُلوا عنهُمْ اللَّه رضی وأنسٍ  عُمر، وابنِ مسْعُود، ابن وعن -6585 

 متفقٌ عليه. «لُِکلِّ غَادٍِر لِوَاءٌ يوْمَ القِيامة، يُقَال: هذِهِ غَدَْرةُ ُفالٍن » : وسَلَّم عَلَيْهِ
 

 بن مسعود و ابن عمر و انس رضی اهلل عنهم روايت شده که گفتند:از ا -6585

فرمود: برای هر پيمان شکن در روز قيامت پرچمی است و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 گفته می شود، اين نشانهء پيمان شکنی فالنی است.
 

لِکُلِّ  عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: اهللُ صَلّى النبی أنَّ عَنهُ اللَّه رضی الخُدْرِی سَعِيدٍ أبی وَعَنْ -6581 

رواه  «غَادِرٍ لِواءٌ عِنَد إسْتِه يَوَْم القِيامةِ ُيرْفَعُ لَُه بِقْدرِ غدْرِه، أال وال غَادر أعْظُم غَدْراً مِنْ أمير عامٍَّة 

 . مسلم 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6581

ای هر پيمان شکن در روز قيامت پرچمی است که فرمود: بر اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

در برابر مقعدش قرار دارد و به اندازهء پيمان شکنی اش برايش بلند ساخته می شود و بدانيد 

 که هيچ پيمان شکنی پيمان شکن تر از اولی االمر عامهء مردم نيست.

ان وسیله در میان مردم این است که هر پیمان شکن نشانه ای دارد که بد "لکل غادر لواء"ش: معنی 
 تشهیر می شود و عربها عادت داشتند که پرچم ها را در بازارها برای تشهیر پیمان شکن نصب می نمودند.

 

قَالَ اللَّه  :قال  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عن عنهُ اللَّه رضی هُرَيرةَ أبی وعنْ -6587 

امَة: رَجٌُل أعطَى بی ُثمْ غََدر، وَرُجٌل باع ُحرًا فأَکل ثمنَه، ورجُلٌ َثالَثٌة أنا َخصْمُُهمْ يوَْم القِيَ تعالى

 رواه البخاری.« استَأجرَ أجِيرا، فَاسْتَوْفی مِنه، ولَمْ ُيعِْطهِ أجَْرهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6587
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من در روز  فرمود: خداوند فرمود: سه کس است که اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

قيامت خصم و طرف دعوای آنها می باشم: مردی که بنام من پيمان داد و باز آن را شکست و 

مردی که انسان آزادی را فروخته و قيمتش را خورد و مرديکه کارگری را بمزد گرفت و کار خود 

 را بر او تمام کرد، ولی مزدش را نداد.

 

 ند آنباب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مان -278
 

 214البقرة:  يَا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تُبْطُِلواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَاألذَى{ قال اهلل تعالی: }

 الَّذِينَ ُينفِقُونَ أَمْوَالَُهمْ ِفی سَبِيلِ اللِّه ُثمَّ الَ يُتْبُِعوَن مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَالَ َأذًى{ و قال تعالی: }

 212البقرة: 
 

خداوند می فرمايد: ای مؤمنان تباه مکنيد صدقات خود را به منت گذاری و آزرده کردن. 

 214بقره: 

و می فرمايد: آنانکه اموال خود را در راه خدا خرج می کنند و پس از آن انفاق، نمی آرند 

 212منت نهادن را و نه ايذا رسانيدن را. بقره: 
 

َثالثٌة ال » : قَال عنِ النبیِّ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم  عنهُ  اللَّه رضی ذَرٍّ  أبی وعنْ -6588

قال: فَقرأها رسوُل اللَّه  «يُکلِّمُهُمْ اللَّه يوْمَ القيامة، وال يَنُْظرُ إليْهِم، وال يُزَکِّيِهمْ وَلهُْم عذاٌب أليمٌ 

المُسبِل، ا منْ ُهمْ يا رسولَ اللَّه، قال صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم َثالثَ َمرَّات. قال أبو ذر: خَابُوا وخَسِرو

 رواه مسلم.« والمَنَّانُ، والمُنْفِقُ سلعتُه بالحِلِف الکَاذبِ 

 يعْنی: المسْبُِل إزَارهُ وَثوْبَُه أسفَلَ مِنِ الکَعْبَيْنِ للخُيَالءِ. «المسبلُ إزارهُ »  :له روايةٍ وفی  
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6588

فرمود: سه کس اند که خداوند در روز قيامت با آنها سخن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نگفته و نظر نکرده و تزکيه شان ننموده و برای شان عذاب دردناکی است.

آنرا سه بار خواند. ابو ذر گفت: محروم و زيانکار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: 

 ؟اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهللشدند، اينها کيانند يا 
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فرمود: کشان کنندهء لباس )متکبّر( و منت گذارنده و کسيکه متاعش )کااليش( را به 

 سوگند دروغ ترويج دهد.

و در روايتی از وی آمده که: المسبل ازاره يعنی کسيکه شلوار و جامه اش را پايينتر از 

 شتالنگها )قوزک پا( از روی کبر کشان کند.

 

 ز فخر فروشی و سرکشی و طغيانباب منع ا -279
 

 32النجم:  فَلَا ُتَزکُّوا أَنفُسَُکمْ هُوَ أَعَْلمُ بَِمنِ اتَّقَى{قال اهلل تعالی: }

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ َيظْلُِمونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ ِفی الْأَرْضِ بِغَْيرِ الْحَقِّ  و قال تعالی: }

 42الشورى:  لِيمٌ{أُوْلَتِکَ لَهُم عَذَابٌ أَ
 

خداوند می فرمايد: پس ستايش مکنيد خويشتن را خدا داناتر است به آنکه پرهيزکاری 

 32کرد. نجم: 

و می فرمايد: هر آيينه راه )ماللت( بر آنانی است که بر مردم ظلم می کنند و در زمين 

 42بناحق فساد می طلبند و آنان راست عذابی درد دهنده. شوری: 
 

» : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ قَال نْ عِياض ْبنِ حمار رضی اللَّه عنُْه قَال وعَ -6589

رواه  «إن اللَّه تَعالى أوْحَى إلیَّ أن تواضُعوا حَتى ال يبْغِیَ أحٌَد على أحد، وال يفْخَر أحدٌ على أحدٍ 

 مسلم.
 

 روايت که: اهلل عنه یرضاز عياض بن حمار  -6589

فرمود: هر آئينه خداوند بمن وحی نمود که فروتنی کنيد  اهلل عليه وسلم یاهلل صل رسول

 تا کسی بر کسی ستم نکند و کسی بر کسی ننازد.
 

إذا »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُول أنَّ عنْهُ  اللَّه رضی ُهريرةَ  أبی وعن -6591 

 رواه مسلم. «لَُکهُمْ قال الرَّجُل: هلََک النَّاس، فهُو أهْ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6591
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فرمود: هرگاه شخص بگويد، مردم هالک شدند، در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 حقيقت او هالک شان کرده است.

 

باب تحريم ترک مراوده با مسلمين بيش از سه روز، مگر اينکه مرد ترک شده  -281

 يا تظاهر به فسق کند و امثال آن  بدعت کار باشد
 

 61الحجرات:  إِنَّمَا اْلمُؤْمِنُوَن إِخْوٌَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْکُمْ{ قال اهلل تعالی: }

 2 المائدة: وََتعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تََعاوَنُواْ عَلَى اإلِْثمِ وَالْعُدْوَانِ{و قال تعالی: }
 

می فرمايد: همانا مسلمانان برادرند، پس در ميان برادران خويش صلح نمائيد. خداوند 

 61حجرات: 

 2و می فرمايد: و برگناه و ظلم تعاون منمائيد. مائده: 

 

ال تَقَاطَُعوا، » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قال: قال عنهُ اللَّه رضی أنَسٍ وعنْ -6596

تباغضُوا، وال تحاسدُوا، وُکونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانا. وال يحِلُّ لُمسِْلمٍ أْن يهُْجرَ أخَاهُ  وال تَدابروا، وال

 متفقٌ عليه. «فَوقَ َثالثٍ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6596

فرمود: با يکديگر قطع رابطه نکرده و پشت ندهيد و با  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

سد نورزيد و ای بندگان خدا برادر باشيد، روا نيست برای مسلمان که بيش از هم دشمنی وح

 سه روز برادرش را ترک کند.
 

ال يِحلُّ » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّه رسُول أنَّ عنْهُ  اللَّه رضی أيوبَ أبی وعنْ -6592 

يان، فيُعرُِض هذا ويُعِرضُ هذا، وخَيُْرهُما الَِّذی يبْدأ لمُسْلٍِم أْن يَهُْجرَ أخَاهُ فوْقَ ثَالثِ لَيال: يلتَقِ

 متفقٌ عليه. «بالسَّالمِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ايوب  -6592
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فرمود: برای مسلمان روا نيست که بيش از سه شب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گردانند و بهتر شان کسی است که برادرش را ترک کند که باهم روبرو شوند و از همديگر روی 

 به سالم آغاز می کند.
 

»  :وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ  قَال: قَال عنْه اللَّه رضی هُريرةَ  أبی وعنْ -6593

رءًا تُْعرُض األْعمالُ فی ُکلِّ اثنين وخَميس، فيغِفر اللَّه لُِکلِّ اْمریءٍ ال ُيشْرُِک بِاللَِّه شَيْتا، إال امْ

 رواه مسلم. «کَانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ َشحْناءُ ، فيقُول: اتُْرکُوا هذَينِ حتَّى يصْطِلحا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6593

فرمود: اعمال در هر روز دو شنبه و پنجشنبه پيش می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

چيزی شريک نمی آورد می آمرزد، مگر آنکه ميان او و  شود و خداوند هر شخصی را که به خدا

 برادرش دشمنی باشد، پس می فرمايد: ای دو را بحال شان بگذاريد تا با هم صلح نمايند.
 

» : يقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّه رسُول سمِْعتُ: قَال عْنهُ اللَّه رضی جابرٍ وعَنْ -6594 

رواه  «سَ أنْ يَعْبُدهُ الُمصلُّون فی جَزيرةِ العربِ ولکِن فی التَّحْرِيشِ بيْنهم إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يت

 مسلم.
 

 گفت: اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -6594

شنيدم که می فرمود: شيطان نا اميد شده که مسلمين  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

د و دگرگون ساختن دلها و ايجاد ترک مراوده در جزيرة العرب او را بپرستند و ليکن در افسا

 ميان شان می کوشد.
 

ال »  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رسول قال: قَال عَنْه اللَّه رضی هريرة أبی وعنْ -6595 

و داود أب رواهُ .  «يحِلُّ لمْسلِمٍ أنْ يْهجُرَ أخَاه فوْقَ ثَالث، فمنْ َهجر فَوْقَ ثالثٍ فمات دخَل النَار 

 بإسْنادٍ على شرْطِ البخاری.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6595
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فرمود: برای مسلمان روا نيست که بيش از سه شبانه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

روز برادرش را ترک کند، آنکه باالتر از سه شبانه روز ترک کند و بميرد، به دوزخ داخل می 

 گردد.
 

وعَنْ أبی خرَاشٍ حدْرَدِ بن أبی حدْردٍ األسْلمی، ويُقَالُ السُّلمی الصَّحابِی رضی  -6591 

« . منْ هَجر أخاُه سَنَةً فَهُو َکسفِْک دمِِه » اللَّه عَنُْه أنَُّه سَمَِع النبی صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يقُول: 

 رواه أبو داود بإسناد صحيح.
 

 اهلل عنه یرضی حدرد اسلمی و گفته شده سلمی از ابو خراش حدرد بن اب -6591

 روايت است که:

شنيد که می فرمود: آنکه برادرش را يکسال ترک کند،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوی از 

 اينکار مثل ريختن خون اوست.
 

ال »  م قَال:وسَلَّ َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولَ أنًَِّ عَنْهُ اللَّه رضی هُرَْيرةَ أبی وعنْ -6597 

عليهِ يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أنْ يْهجَُر مُؤْمِناً فَوْقَ َثالث، فَإْن مرَّْت ِبهِ ثَالث، فَلْيَلَْقه، ولْيُسَلِّمْ عَلَْيه، فَإن رَدَّ 

. «رةِالسَّالم، فقَدِ اشَْتَرکَا فی األْجر، وإْن لَمْ َيرُدَّ عَلَيْه، فَقَدْ باءَ باإلثم، وخَرَجَ الُمسلُِّم مٍن الهجْ 

 . شیءٍ فی هذَا مِنْ َفلَيْس تَعالى للَّهِ الهْجرَةُ  َکانَتِ إذا: داود أبو قال. حسن بإسنادٍ داود أبو رواهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6597

فرمود: برای مؤمن روا نيست که مؤمنی را بيش از سه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و اگر سه شبانه روز گذشت بايد با او ديدار نموده و بر او سالم کند و اگر  شبانه روز ترک گويد

جواب سالمش را داد همانا در مزد شريک گشتند ور نه به گناه بازگشته و مسلمان از مستوليت 

 ترک مراوده که سبب حرمان اجر است، می برآيد.

 

ه اش، مگر اينکه برای باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجاز -286

ضرورتی و آن اين است که طوری با هم پوشيده صحبت نمايند که سخن شان را نشنود، 

 همانگونه هرگاه به زبانی سخن گويند که آن را نفهمد
 

 61المجادلة:  إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّْيطَانِ{ قال اهلل تعالی: }
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 61تن( کار شيطان است. مجادله: خداوند می فرمايد: راز و نجوی )در گوشی گف
 

إذا »  :قَال  وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولَ أنَّ  عنْهُمَا اللَّه رضی عَُمرَ  ابْنِ وعن -6598

  متفقٌ عليه. «کَانُوا ثَالثَةً، َفال يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِِث 

 .«البْنِ ُعمر: فأربعة؟ قَال: ال يضرُّکَ ُقلْتُ ورواه أبو داود وَزاد: قَالَ أبُو صالح:

کُنُْت أنَا وَاْبنُ عُمَر عِند داِر خالِِد : عنْ عبِْد اللَِّه بنِ دِينَارٍ قَال:  «المُوطأ »  فی مالک ورواه 

نُ بن عُقبَةَ التی فی السُّوق، فَجاءَ رجُلٌ ُيريدُ أْن يُنَاجِيَه، ولَيْس مع ابنِ عُمر أحَدٌ غَْيری، فَدعا اب

عُمَر رجُاًل آخر حتَّى کُنَّا أرْبََعة، فقال لی وللرَُّجلِ الثَّالِِث الَّذی دَعا: اْستَأخِرا شَيْتا، فإنِّی َسمِْعتُ 

 .« ال يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ »  رسُولَ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يَقُول:
 

 که: است اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6598

فرمود: هرگاه حاضرين مجلس سه نفر بودند، بايد دو نفر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بدون نفر سوم با هم راز نگويند.

 ابو داود آن را روايت کرده و افزود، ابو صالح گفت: برای ابن عمر گفتم: چهار نفر چطور؟

 گفت: برايت ضرر نمی کند.

ز عبد اهلل بن دينار روايت نموده و گفت: من و ابن و آن را مالک رحمه اهلل در موطاء ا

عمر رضی اهلل عنهما کنار خانهء خالد بن عقبه که در بازار است بوديم، مردی آمد و خواست با 

کند( و همراه ابن عمر کسی جز من نبود. ابن عمر رضی اهلل عنهما مرد  گوشیاو راز گويد )در 

به من و مرد ديگری که خواست، گفت: کمی دور تر ديگری را خواست تا که چهار نفر شديم و 

شنيدم که می فرمود: دو نفر بدون يکنفر با  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلشويد، زيرا من از 

 هم )در گوشی نکنند.(

ش: سبحان اهلل، چقدر اصول ادبی و روانی و اخالقی در اسالم رعایت شده که در حضور نفر سوم دو نفر 
ندارد با هم راز گویند که مبادا سومی از دیدگاه روانی متأثر گردد و بیمناک شود و مبادا این دو بدون ضرورت حق 

 در حق او نظر بدی دارند. )مترجم(
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إذا »  :قال  وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولَ أنَّ عنهُ اللَّه رضی مسْعُودٍ ابنِ وَعن -6599

متفقٌ  «ى اثْنَانِ دُوَن اآلخَِر حتَّى تخْتَلِطُوا بالنَّاس، مِنْ أْجل أنَّ ذَلکَ يُحزِنُُه کُنْتُمْ ثَالثة، فَال يَتَنَاج

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6599

فرمود: چون سه نفر بوديد، پس دو نفر بدون ديگری با  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ينکه با مردم يکجا شويد، زيرا اين کار او را غمگين و هم راز نگوئيد )درگوشی نکنيد( تا ا

 پريشان ميسازد.

 

باب منع از شکنجنه نمودن غالم و مرکب و زن و فرزند بدون سبب شرعی، با  -282

 زياده بر اندازهء ادب
 

وَالْجَارِ ذِی الْقُرَْبى  وَبِالْوَاِلدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِی الْقُْربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ قال اهلل تعالی: }

 مُخْتَااًل وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلََکتْ أَيْمَانُُکمْ ِإنَّ اللَّه اَل يُِحبُّ مَن کَانَ 

 31النساء:  فَخُوراً{
 

مساکين و خداوند می فرمايد: و به پدر و مادر نيکوکاری کنيد و بخويشان و يتيمان و 

همسايهء خويشاوند و همسايهء اجنبی و به هم نشين بر پهلو نشسته و به مسافر و بر آنکه 

مالک او هستيد، هر آئينه خداوند دوست ندارد کسی را که متکبر و خودستاينده باشند. نساء: 

31 
 

عُذِّبِت »  :قَال ِه وسَلَّم عَلَيْ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسول أنَِّْ  عنْهُما اللَّه رضی عُمر ابنِ وَعنِ -6111

امْرَأةٌ فی هِرَّةٍ حبستها حَتَّى ماتَت، فَدَخلَْت فِيَها النَّار، ال ِهیَ أطْعمتْهَا وسقَتْها، إذ هی حبَستْهَا وال 

 متفقٌ عليه. «هِی تََرکتْهَا تَأکُلُ مِنْ َخشَاشِ األرض 
 

 است که: اهلل عنهما روايت یاز ابن عمر رض -6111

فرمود: عذاب کرده شد زنی در برابر گربه ايکه آن را  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهلل

زندانی نموده و نه طعامش و نه سيرابش کرد و نه گذاشت که از حشرات وگزندگان زمين 

 بخورد، تا اينکه مرد و در آن به دوزخ داخل شد.
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ْيراً وهُْم يرْمُوَنُه وقَدْ جعلُوا لِصاحبِ طَ نصبُوا قَدْ  قُريْشٍ  مِنْ بِفتْيَانٍ مرَّ  أنَّهُ  وعنْهُ -6116

لَعنَ اللَّه َمن  منْ فَعَلَ هذا؟الطَّيْرِ کُلَّ خَاطِتةٍ مِنْ نَبِْلهِم، فَلَمَّا رأوُا ابنَ عُمرَ تفَرَّقُوا فَقَالَ ابنُ عَُمر: 

 متفقٌ عليه. تاً فِيهِ الرُّوحُ غَرضا.فَعلَ هذا، إنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم لََعنَ من اتَّخَذَ شَيْ
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6116

او از کنار جوانانی از قريش گذشت که مرغی را ايستاده کرده و او را به تير می زدند و 

برای صاحب مرغ از هر کدام که تيرش به خطا می رفت از تيرهايشان سهمی معين کرده 

 بودند.

ابن عمر رضی اهلل عنهما را ديدند، پراکنده شدند. ابن عمر رضی اهلل عنهما و چون 

 گفت: چه کسی اين کار را نمود؟ خدا لعنت کند کسی که اين کار را نمود.

لعنت نمود، آنکه را که ذی روحی را نشانه و هدف  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلهمانا 

 قرار دهد.
 

نَهَى رسُولُ اللَّه صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم أنَّ تُصَْبرَ  عنُْه قَال: اللَّه رضی أنَسٍ وعَنْ -6112

 متفقٌ عليه، ومَْعنَاه: تُحْبسَ للْقَتْل. الْبَهَائم.
 

 :شده که گفتاهلل عنه روايت  یاز انس رض -6112

نهی نمودند از اينکه حيوانات برای کشتن محبوس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ند )نشانه قرار داده شوند(.گردانده شو
 

لَقَدْ رَأيُْتنی سابِعَ سبَْعةٍ مِنْ  :قَال عنْه، اللَّهُ رضی مُقَرِّنٍ بنِ سُوَيْدِ عَلیٍّ  أبی وَعَنْ -6113

تِقَها. بنی مُقرِّنٍ مَالنَا خَادِمٌ إالَّ واحِدةٌ لَطمها أْصغُرنَا فأمَرنَا رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ ُنعْ

 رواه مسلم. 

 . «سابِع إخْوةٍ لی »  وفی رواية:
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو علی سويد بن مقَرِّن  -6113
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خود را ياد می دهم که يکی از هفتمين نفر از بنی مقرن بودم و جز يک خدمتگار نداشتيم 

ما را امر نمود که او را آزاد  ماهلل عليه وسل یرسول اهلل صلکه کوچکتر ما او را سيلی زد. پس 

 کنيم.

 و در روايتی آمده که من برادر هفتمی بودم.
 

کُنْتُ أضِْربُ غالماً لی بالسَّوطِ،  :قَال عنْهُ اللَّه رِضیَ البدْرِیِّ مَْسعُودٍ أبی وعنْ -6114

نَ اْلغَضب، فَلَمَّا دنَا مِنِّی إذا هُو فَلَمْ أفَْهمْ الصَّْوتَ مِ «اعلَْم أبا َمسْعُوٍد »  فَسمِْعتُ صوتاً مِنْ خَلفی:

اعلَمْ أبا مْسعُودٍ أنَّ اللَّه أقْدرُ علَيْکَ مِْنکَ عَلى »  رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم فَإذا ُهو يَقُول:

 فَقُْلت: ال أضْربُ ممُلوکاً بعْدَُه أبدا. «هذا الُغالمِ 

 يدِی مِنْ هيْبتِه. َفسَقََط السَّوْطُ مِنْ :روَاية وفی 

أمَا لوْ لَمْ تَفَْعلْ، لَلَفَحَتَْک »  يَا رسُول اللَّه هُو ُحرٌّ لِوجْهِ اللَّه تعالى فَقَال: وفی رواية: فقُلْت:

 رواه مسلم. بهذِِه الروايات. «النَّار، أوْ لمَسَّتکَ النَّارُ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -6114

رده ای داشتم و آن را به تازيانه می زدم و ناگاه صدايی از پشت سرم شنيدم، من ب

بدان ابو مسعود! و از بسياری غضب صدا را نمی فهميدم و چون به من نزديک شد، ناگاه ديدم 

است و ديدم که می گويد: بدان ابو مسعود! همانا خداوند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلکه او 

 ر است از تو بر اين بچه. گفتم: هرگز برده ای را بعد از او نمی زنم.بر تو قدرتمند ت

اهلل  یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که پس تازيانه از هيبتش از دستم افتاد و گفتم: يا 

او برای خداوند آزاد است. و سپس فرمود: اما اگر تو اين کار را نمی کردی، دوزخ  عليه وسلم

 که فرمود: همانا دوزخ ترا لمس می کرد.ترا می سوزانيد. يا اين
 

مْن ضرب » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النبیَّ أنَّ عنْهُمَا اللَّه رضی عُمر ابْنِ وَعنِ -6115

 رواه مسلم. «غُالماً له حَداً لم يأتِه، أو لَطَمَه، فإن کَفَّارَتهُ أن ُيعْتِقَهُ 
 

 است که: ايت اهلل عنهما رو یاز ابن عمر رض -6115

فرمود: کسی که برده ای را حدی زد که آن را انجام نداده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بود، يا سيلی اش زد، کفاره اش آزاد کردن اوست.
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 مِنَ  أنَاسٍ على بالشَّامِ مرَّ  أنَّهُ عنْهُما اللَّهُ رضی حزامٍ  بن حکيم بن هِشَام وعن -6111

يُعَذَّبُونَ فی قًيل:  ما هَذا؟ ی الشَّمْس، وُصبَّ على رُؤُوسِهِم الزَّيْت، فَقَال:ف أُقِيمُوا وقدْ  األنباط، 

أشْهَدُ لسمِْعتُ رسُول اللَّهِ َصلّى اهللُ عََليِْه فَقَال هِشَام:  حُِبسُوا فی الِجزية. وَفی رِواية: الخَراج،

فَدَخَل على األمِير، فحدَّثَه، فَأمر  «س فی الدُّنْيا النَّا ُيعذِّبُونَ الذِينَ يُعذِّبُ اللَّه إن »: يقُول وسَلَّم 

 الفالَُّحوَن مِنَ العجمِ. «األنبَاطُ »  بِهم فُخلُّوا. رواه مسلم 
 

 هما روايت شده که:اهلل عن یرضاز هشام بن حکيم بن حزام  -6111

دند و وی در شام از کنار مردمی از انباط گذشت، در حاليکه او را در آفتاب نگهداشته بو

 بر سرهای شان روغن زيتون ريخته شده بود.

 گفت: اين چه کار است؟

 گفته شد که بواسطهء خراج تعذيب می شوند.

و در روايتی آمده که بواسطهء جزيه زندانی شده اند. هشام گفت: شهادت می دهم که از 

مردم را در شنيدم که می فرمود: هر آئينه خداوند کسانی که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

دنيا شکنجه و عذاب می کنند، عذاب می کند. و سپس نزد امير داخل شده وحديث را به او 

 گفت: و وی امر نموده و آنها را رها کردند.

 انباط: آنان دهقانانی از عجم بودند.
 

وسَلَّم رأى رسُولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ : َقال عَنْهُما اللَّه رضی عبَّاسٍ ابنِ وعنِ -6117

وَاللَّهِ ال أسِمُُه إال أْقصى َشیءٍ مِنَ الوجْه، وَأمرَ ِبحِمَارِه،  حِماراً مْوسُومَ الوجْه، فَأنْکَر ذلک؟ فَقَال:

 رواه مسلم. فَکُوِیَ فی جاعِرتَيْه، فهو أوَّلُ مَنْ کوى الجَاِعرَتيْن.
 

 گفت: اهلل عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -6117

االغی را ديد که رويش داغ کرده شده بود، و از اين کار  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 بد برد. 

گفت: قسم به خدا که االغم را جز در جائی که از همهء اهلل عنهما  یابن عباس رض

اعضاء از رويش دورتر است عالمت گذاری نمی کنيم و امر نمود تا خرش را در سرينهايش، 

 او اولين کسی است که کنار ران )اطراف دبر( را داغ نمود.اطراف مقعدش داغ کنند و 
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لعن : فقَال وجْهِه فی وُسِم قد حِمَارٌ  علَيهِ َمرَّ: وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیَّ أنَّ وعَنْهُ -6118

 رواه مسلم.« اللَّه الَّذی وسمهُ 

 الوجه، فی الضَّْربِ  عن وسَلَّم  وفی رواية لمسلم أيضا: نَهى رسُولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ 

 .الوجه فی الوسْمِ وعنِ
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6118

گذشت که در رويش نشان کرده شده بود و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاالغی از کنار 

 فرمود: خدا لعنت کند آنکه آن را عالمت گذاری کرده است.

از زدن بصورت و عالمت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلده که و در روايتی از مسلم آم

 گذاری در روی نهی فرمود.

 

باب تحريم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند مورچه و امثال آن  -283

 باشد
 

بعثٍ  بعثنا رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی :قَال عنْهُ اللَّه رضی هُرْيرة أبی عنْ -6119

ثُمَّ قَال رسُولُ  «فأحْرُِقوهُمَا بالنَّارِ » ِلرجُلَيْنِ مِنْ قُريش سمَّاُهمَا  «إن وجدْتُم ُفالنًا وفاُلناً » فَقال:

إنِّی کُنُْت أمْرتُکْم أن ُتحْرقُوا فُالناً وفُالنا، وإنَّ النَّار »  اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم حِينَ أردْنا الخُرُوج:

 رواه البخاری. «يُعَذبُ بِهَا إال اللَّه، فَإنْ وجَدُْتموُهما فَاقْتُلُوهُما  ال
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6119

ما را همراه لشکری که می فرستاد، اعزام نموده و فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ن را گفت، يافتيد، آتش شان زنيد. بعد هنگامی اگر فالنی و فالنی را دو مرد از قريش که نام شا

فرمود: من شما را امر کردم که فالن و  اهلل عليه وسلم یصلکه قصد بيرون نموديم، رسول اهلل 

فالن را بسوزانيد و جز خداوند کسی به آتش عذاب نمی کند، پس اگر آن دو را يافتيد، آنان را 

 بکشيد.
 

کُنَّا مع رسُولِ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فی  ه عنُْه قَال:اللَّ رضی مسْعُودٍ ابنِ وعن -6161 

سفَر، فَانَْطلَقَ لحَاجتِه، فَرأيْنَا حُمَّرًة معَهَا َفرْخَان، فَأَخذْنَا َفرْخيْها، فََجاءتْ الحُمَّرُة َتعْرُِش فجاءَ 
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وَرأى قَرْيَةَ نَمٍْل قَدْ  «هَا؟ رُدُّوا وَلَدهَا إليْهَا منْ فَجع هذِهِ بِولَدِ »  النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال:

.  «إنَّهُ ال ينْبَِغی أنْ يُعَذِّب بالنَّارِ إالَّ ربُّ النَّارِ »  قُلْنَا: نَحْن. قَال: «مَنْ حرَّقَ هذِه؟ »  حرَّقْنَاهَا، فَقال:

 رواه أبو داود بإسناد صحيح.
 

 يت شده که گفت:روا اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6161

بوديم و ايشان برای رفع ضرورت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما در سفری همراه 

خويش رفتند و ما حمره )نام مرغی است( را ديديم که دو جوجه اش همراهش بود، و دو جوجه 

 اش را گرفتيم و حمره آمده و در باالی سر ما گشته و سايه می انداخت.

آمده و فرمود: چه کسی اين حيوان را در مورد فرزندش به  وسلم اهلل عليه یپيامبر صل

فرياد آورده؟ فرزندش را به او بازگردانيد! و النهء موری را ديد که ما سوانيده بوديم و فرمود: 

 چه کسی اين را سوخته؟

 گفتيم: ما!

 فرمود: همانا نمی سزد که جز پروردگار آتش، کسی به آتش عذاب نمايد.

 

 ريم تأخير کردن ثروتمند، حقی را که صاحبش درخواست نموده استباب تح -284
 

 58النساء:  إِنَّ الّلهَ يَأْمُُرکُْم أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا{ قال اهلل تعالی: }

 283البقرة:  فَإِْن أَمِنَ بَْعضُکُم بَْعضاً فَلْيُؤَدِّ الَِّذی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ{و قال تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: هر آئينه خداوند شما را امر می نمايد تا امانات را به اهلش بسپاريد. 

 58نساء: 

و می فرمايد: هرگاه امين دارند گروهی از شما گروهی ديگر را پس بايد که اداء کند، 

 283آنکس که امين دانسته شده، امانت خود را. بقره: 
 

مَْطُل »  اللَّه عَنُْه أنَّ َرسُولَ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال: رضی ُهريرَةَ  أبی وَعَنْ -6166 

 متفقٌ عليه.« الغَنِیِّ ظُْلمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أَحدُکُُم عَلى مَلًیءٍ فَلْيَتْبَعُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6166
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وتمند ظلم و ستم است و هر گاه فرمود: تأخير کردن ثر اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 يکی از شما به توانگری حواله داده شود، بايد حواله را بپذيرد.

 

باب کراهيت پس گرفتن شخص بخششی را که آن را داده و تسليم نکرده و در  -285

آنچه به فرزندش بخشيده و تسليمش کرده يا نکرده و کراهيت خريدن شخص چيزی را که 

وی صدقه داده يا اينکه آن را از زکات يا کفاره و يا امثال آن بيرون نموده  صدقه داده از آنکه به

است و باکی نيست، هرگاه آن را از شخص ديگری که مالکيت به وی انتقال يافته خريداری 

 نمايد
 

»  :قَال  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولَ أن عنْهُما اللَّه رضی عَبَّاسٍ ابنِ عَنِ -6162 

 متفقٌ عليه. «الَّذِی يعُوُد فی هِبَتهِ کَالکَلبِ يرجعُ فی قَيْتِهِ 

« مَثَُل الَّذی يَرجُِع فی صدقَتِه، َکمَثلِ الکَْلبِ يَقیءُ ، ثُّمَّ يعُودُ فی قَيْتِهِ فَيَأُکلُهُ » : رواية وفی 

. 

 .« العائِدُ فی هِبَتِهِ کالعائدِ فی قَيْتِهِ » : رواية وفی 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رض از -6162

فرمود: آنکه در بخشش رجوع کند، مانند سگی است که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 به قی خويش باز می گردد.

و در روايتی آمده که صفت آن که در صدقه اش رجوع می کند، مانند سگ است که قئ 

 خورد. می کند و سپس به قئ خويش بازگرديده و آن را می

و در روايتی آمده که باز گردنده به بخشش، مانند بازگردنده به قئ )استفراغ( خويش 

 است.

ش: ظاهر حدیث افادهء تحریم را می کند و این در صورتی است که بخشش برای بیگانه شود. اما اگر پدر 
، 2872، ترمذی 7٦72ابو داودچیزی به پسرش بخشید، می تواند به آن رجوع کند، بدلیل حدیث وارده در این مورد. 

 2/4٥و حاکم:  8841، ابن حبان: 27٥٥، ابن ماجه: ٥/2٥٦نسائی 
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حَمَْلتُ َعلى فََرسٍ فی سبيلِ اللَّه : قَال عْنهُ اللَّه رضی الخَطَّابِ بن عُمَرَ وَعَنْ -6163 

عُهُ بِرُْخص، فسَألُت النبیَّ َصّلى اهلُل فأَضَاعَهُ الَّذی کَانَ عِنَْده، فَأردُت أْن أشْتَرَيه، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبي

ال تَشتَِرهِ وَال َتعُدْ فی صَدقَتِکَ وإن أْعطَاکَُه بِدِْرَهم، فَإنَّ الْعَائد فی صَدََقتِهِ »  :فَقَال عَلَيْهِ وسَلَّم 

 متفٌق عليه. «کَالْعَائِدِ فی قيْتِهِ 
 

 از عمر بن خطاب رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -6163

اسبی را در راه خدا صدقه دادم و کسی که اسب نزدش بود به آن اهتمام نکرده و 

 یپيامبر صلخواستم آن را خريداری کنم و گمان کردم که او آن را به قيمتی ارزانتر می دهد و از 

پرسيدم و فرمود: آن را خريداری مکن و به صدقه ات رجوع منما، هر چند آن را  اهلل عليه وسلم

هم برايت بدهد، زيرا آنکه در صدقه اش باز می گردد، مانند کسی است که در قئ به يک در

 خويش باز می گردد.

 

 باب تأکيد بر حرام بودن مال يتيم -281
 

إِنَّ الَّذِينَ يَأْکُلُونَ أَْموَالَ اْليَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَْأکُلُونَ فِی ُبطُوِنهِْم نَارًا  قال اهلل تعالی: }

 61النساء:  لَوَْن سَعِيراً{وَسَيَصْ

 652األنعام:  َوالَ تَْقرَُبواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِالَّ بِالَّتِی ِهیَ أَحْسَنُ{ و قال تعالی: }

وَيَسْأَلُوَنکَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِْصالَحٌ لَّهُمْ خَْيرٌ وَإِنْ ُتخَالِطُوُهمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالّلهُ و قال تعالی: }

 221البقرة:  الْمُفْسِدَ مِنَ اْلمُْصِلحِ{ يَعْلَمُ 
 

خداوند می فرمايد: هر آئينه کسانی که می خورند اموال يتيمان را از روی ظلم، در واقع 

 61می خورند در شکم خويش آتش را و بزودی در آيند در آتش دوزخ. نساء: 

 652و می فرمايد: به مال يتيم جز به نيکوئی تصرف مداريد. انعام: 

ی فرمايد: سؤال می کنند ترا از يتيمان، بگو به صالح آوردن کار ايشان بهتر است و و م

اگر مشارکت کنيد با ايشان پس آنان برادران شما اند و خدا می داند مفسد را از صالح کار. 

 221بقره: 
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اجْتَنِبُوا » قَال:  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیِّ عَن عَنْهُ  اللَّه رضی هُرْيرة أبی وَعن -6164 

الشِّرْک بِاللَّه، وَالسِّحُْر وَقَتْلُ النَّفْسِ التی حرَّمَ  قَالُوا: يا رَسُوَل اللَّه ومَا هُن؟ قال: السَّبْعَ المُوبِقَات،

الُمؤمِنَات اللَّهُ إالَّ بِالحق، وَأْکلُ الرِّبَا، وَأْکلُ مال اليتِيم. والتَّولِّی يوَْم الزَّْحف، وقذفُ المُْحصنَاتٍ 

 متفقٌ عليه. «الغافِالتِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6164

 فرمود: از هفت چيز مهلک بترسيد.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آنها کدام اند؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

م نموده، مگر به فرمود: شرک آوردن به خداوند و سحر و کشتن نفس که خداوند حرا

حق و خوردن سود و خوردن مال يتيم و پشت گرداندن در روز جنگ و متهم کردن زن با عفت 

 مسلمان و نا آگاه به زنا.

 

 باب سخت بودن حرمت سودخواری -287
 

طُهُ الشَّْيطَانُ مِنَ الَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّبَا الَ يَُقوُمونَ إِالَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِی يَتَخَبَّ قال اهلل تعالی: }

اءهُ مَوْعَِظةٌ مِّن رَّبِِّه الْمَسِّ ذَلَِک بِأَنَُّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللُّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَ

{ 275کَ أَصْحَاُب النَّارِ هُْم فِيهَا خَالِدُونَ}فَانتَهَىَ فَلَُه مَا سَلََف وََأمْرُهُ إِلَى اللِّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـتِ

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الّلهَ وَذَرُواْ مَا بَِقیَ إلی قوله تعالی:  يَمْحَقُ اللّهُ اْلرِّبَا وَيُْربِی الصَّدَقَاتِ{

 278 – 275البقرة:  {278مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ}
 

می فرمايد: آنانکه سود را می خورند بر نخيزند ) از گور( مگر چنانچه بر می خيزد خداوند 

کسی که او را شيطان ديوانه ساخت، به سبب آسيب رسانيدن، اين بعلت آنست که سود 

خواران گفتند: همانا بيع مانند سود است، حال آنکه خداوند حالل کرده بيع را و حرام نموده 

پندی از سوی پروردگارش آمد و باز ماند از اين کار پس او را است  سود را. پس آنکه وی را

آنچه گذشت و کارش به خدا مفوض است و آنکه بازگشت بسود خواری، پس آن گروه 

باشندگان دوزخ اند که در آن جاويدان اند، خداوند نابود می سازد سود را و افزون می گرداند 

ای مؤمنين از خدا حذر کنيد و ترک کنيد آنچه مانده  برکت صدقات را... تا به فرمودهء خداوند:

  275است از سود. بقره: 
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وأما األحاديث فکثيرة فی الصحيح مشهورة، مِنْهَا حديث أَبی هريرة السابق فی الباب 

 قبله
 

و اما حديث در اين مورد در صحيح زياد و مشهور است از جمله حديث ابو هريره است 

 که در باب پيش گذشت.
 

لَعَنَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم آِکَل » : قَال عَنْهُ اللَّه رضی مَسْعودٍ ابنِ وَعَن -6165 

  رواه مسلم.  «الرِّباَ وموکِلهُ

 .« َوشَاهديه، وَکَاتبَهُ » : وغيره الترمذی زاد 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6165

 خورنده و دهندهء سود را لعنت نمود.  عليه وسلماهلل یرسول اهلل صل

 و ترمذی و غيره افزوده که: و دو شاهدش و نويسنده اش را.

 

 باب تحريم  رياء و خود نمائی -288
 

 5البينة:  وَمَا أُِمرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُْخِلصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء{ قال اهلل تعالی: }

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اَل تُبِْطلُوْا صََدقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَاألذَى کَالَّذِی يُنفِقُ مَالَُه ِرئَاء  و قال تعالی: }

 214البقرة:  النَّاسِ {

 642النساء:  ُيرَآؤُونَ النَّاسَ واَلَ يَذُْکرُونَ الّلهَ ِإالَّ قَلِيالً{و قال تعالی: }
 

دستور داده نشد، مگر اينکه عبادت کنند خدا را پاک و خداوند می فرمايد: و به ايشان 

 5خالص ساخته برای او پرستش را متدين بدين حنيف ) دين حضرت ابراهيم(. بينه: 

و می فرمايد: و تباه مکنيد صدقات خود را بمنت نهادن و آزار رساندن مانند کسی که 

 214بقره: مال خود را برای نمودن به مردمان، در راه خدا خرج می کند. 

 642و می فرمايد: می نمايند بمردمان و ياد نمی کنند خدا را مگر اندکی. نساء: 
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 وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَسُولَ  سَمِْعتُ : قَال عنْهُ اللَّه رضی هُرْيرَةَ  أبی وَعَنْ -6161 

ک، منْ عَملَ َعمَال أشْرکَ فيهِ مَعِى غَْيرِى ، أنَا أغْنى الشُّرَکَاءِ عَنِ الشِّر قَالَ اللَّه تعَالى :»  :يَقُول

 رواه مسلم. «تَرکْتُهُ وِشرَْکهُ 
 

 مرويست که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6161

شنيدم که می فرمود: خداوند تعالی می فرمايد: من بی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

دهد که غيرم را در آن با من در نظر  نيازترين شرکاء از شرک می باشم. آنکه عملی انجام

 داشته باشد، خودش و شرکش را فرو می گذارم.
 

إنَّ أوَّلَ النَّاسِ يُقَْضى » : يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّه رَسُولَ سِمعْتُ: قَال وَعَنْهُ -6167

ِنعْمَتَه، فََعرفَهَا، قال: فَمَا عَمِْلَت فِيها؟ َقال:  يوْمَ الْقِيامَِة عَليِْه رجٌُل اسْتُشْهِد، فَأُِتىَ بِه، َفعرَّفَهُ 

قَاتَلْتُ فِيکَ حَتَّى اسْتُْشهِدْت: قالَ کَذَْبت، وَلکِنَّکَ قَاتلَْت ألنَ يُقالَ َجِریء ، فَقَدْ قِيل، ُثمَّ أُِمرَ بِهِ 

وعَلََّمه، وقَرَأ الْقُرْآن، فَأِتىَ بِه، َفعَرَّفَُه  فَسُحِبَ عَلى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فی النَّار. وَرَجُل تَعلَّم الْعِّلمَ

ت، نِعَمُه فََعرَفَهَا. قال: فمَا عمِلَْت فِيهَا؟ قال: تَعلَّْمتُ الِْعلَْم وَعَلَّمْتُه، وَقَرَأتُ فِيکَ الُْقرآن، قَال: َکذَبْ

قَارِىءٌ ، فَقَدْ قِيل، ثُمَّ أمِر، فَُسحِبَ عَلى ولکِنَّک تَعَلَّْمت الْعِْلمَ َوعَلَّمْتُه، وقَرَأتُ الْقرآن ِليقال: هو 

عمَه، وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فی النَّار، وَرَجُلٌ وسََّع اللَّه عَلَْيه، وَأعْطَاه مِنْ أصنَافِ المَال، فَأُتِى بِِه فَعرَّفَُه ن

يُنْفَقَ فيهَا إالَّ أنْفَْقتُ فيها لَک. فَعَرَفَهَا. قال: فَمَا عَِملْت فيها؟ قال: ما ترکُت ِمن سَبيلٍ ُتحِبُّ أنْ 

قَال: کَذَبْت، ولکِنَّکَ فََعْلتَ ليُقَال: هو جَوَادٌ فَقَْد قيل، ثُمَّ أِمرَ بِهِ َفسُِحبَ عَلَى وجْهِهِ ثُمَّ ألِْقَى فی 

 رواه مسلم. «النار 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6167

شنيدم که می فرمود: اولين کسی که در روز قيامت بر  عليه وسلماهلل  یرسول اهلل صلاز 

او حکم می شود، مرديست که شهيده شده و آورده می شود و نعمت های خود را به او می 

 شناساند و او هم آن را می شناسد. 

 می فرمايد: در برابر آن چه کردی؟

 می گويد: در راه تو جنگيدم تا شهيد شدم.

فتی و ليکن جنگيدی تا گفته شود که او با جرأت است و گفته شد. می فرمايد: دروغ گ

 پس در مورد وی دستور صادر شده و وی برويش کشانده شده به دوزخ انداخته می شود.
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و مرديست که علم آموخته و تعليمش داده و قرآن خوانده و او آورده می شود و نعمت 

 فرمايد: در برابر آن چه کردی؟  هايش را به او می شناساند و او هم می شناسد و می

 می گويد: علم آموختم و آن را تعليم دادم و برای رضايت قرآن خواندم.

می فرمايد: دروغ گفتی، ليکن علم آموختی تا گفته شود که عالمی و قرآن خواندی تا 

گفته شود، قاری هستی، گفته شد. سپس در مورد وی دستور داده می شود و او برويش 

 و به دوزخ انداخته می شود. کشانده شده

و مرديست که خداوند به وی روزيی فراخ داده و از انواع مال به وی ارزانی داشته است 

 و آورده می شود و او را به آن می شناساند و او هم می شناسد. 

 می فرمايد: در برابر آن چه کردی؟

مگر اينکه در آن می گويد: هيچ راهی را که دوست داشتی در آن خرج شود، نگذاشتم، 

 برای رضايت خرج کردم.

می فرمايد: دروغ گفتی! و ليکن اين کار را کردی تا گفته شود که جواد است و گفته شد 

 و در مورد وی دستور صادر شده و برويش کشيده شده تا به دوزخ انداخته می شود.
 

إنَّا نَدُْخلُ َعلى َسالطِيننا فَنَقُولُ لَه:  قَالُوا نَاساً أنَّ عَنْهُما اللَّه رضی عُمَرَ ابنِ وَعَنْ -6168 

عَلى لهُمْ بِِخالفِ مَا نَتَکَلَُّم إذا خَرَجْنَا منْ عنْدِهم؟ قالَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللَّه عنْهُمَا: کُنَّا نَعُدُّ هذا نِفَاقاً 

 . رواه البخاری. عَهْد رَسُولِ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  ین عمر رضاز اب -6168

گروهی از مردم به او گفتند که ما بر پادشاهان مان وارد می شويم و چيزهائی به آنان 

 می گوييم که مخالف است با آنچه که چون از پيش شان بيرون شويم، می گوئيم.

 يه وسلماهلل عل یرسول اهلل صلابن عمر رضی اهلل عنهما گفت: ما اين کار را در زمان 

 نفاق می شمرديم.
 

 َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیُّ قالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رضی سُفْيانَ بنِ اللَّه عَبْدِ بن جُنْدُب وعنْ -6169 

 متفقٌ عليه.« مَن سَمَّعَ َسمََّع اللَّه ِبه، ومَنْ يُرََائِى اللَّه يُرَِئى بِهِ »: وسَلَّم

 وَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللَّه عَنْهُمَا.رِ  مِنْ أيضاً مُسِْلمٌ وَرَواهُ 
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 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز جندب بن عبد اهلل بن سفيان  -6169

فرمود: کسی که برای شهرت طلبی عملی را انجام دهد،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

)تا مردم  خداوند او را در روز قيامت رسوا می کند. و کسی که از روی ريا عملی انجام دهد

بزرگش دارند( خداوند با اظهار نمودن ريا کاريش در برابر مردم در روز قيامت شرمنده اش می 

 سازد.
 

مَنْ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَال عنْهُ اللَّه رضی هُرْيرَةَ أبی وعَنْ -6121  

اللَّهِ َعزَّ وََجلَّ ال يََتعَلَّمُُه إالَّ لِيُصِيَب ِبهِ َعَرضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَْم يَِجدْ عَرْفَ  تَعَلَّم عِْلماً مِمَّا يُبْتََغى بِِه وَجْهُ

َيْعنى : رِيحَهَا. رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. واألحاديثُ فی الباب کثيرٌة  «الجَنَّةِ يَوَْم الْقِيَامَةِ 

 مشهورة.
 

 يت است که:روا اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6121

فرمود: آنکه عملی را بياموزد از آنچه که مقصود از آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بدست آوردن رضای خداوند جل جالله است و نياموزد آن را مگر بواسطهء که بدان به متاعی از 

 دنيا دست يابد، بوی بهشت را در روز قيامت در نخواهد يافت.

 زياد و مشهور است. و احاديث وارده در اين باب

 

 باب در مورد آنچه تصور می شود رياست، در حالی که ريا نيست -289
 

قِيل لِرسُوِل اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: َأرأَيَْت  :قَال عنْهُ اللَّه رضی َذرٍّ أبی عنْ -6126

، « ِتْلکَ عاجُِل ُبشْرَى المُؤِْمنِ »  :الرَّجُلَ الذى يعْمُل الْعملَ مِنَ الخْير، ويْحمدُه النَّاسُ عليه؟ قال

 رواه مسلم.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6726

گفته شد، در مورد مردی که عملی از اعمال خير را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبه 

 ثنا می گويند، چه می فرمائيد؟» انجام می دهد ومردم او را بر آ

 جل مؤمن است.فرمود: آن مژدهء عا
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باب تحريم نگريستن بسوی زن بيگانه و نوجوان خوش صورت، بدون ضرورت  -291

 شرعی
 

 31النور:  قُل لِّلُْمؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَْبصَاِرهِمْ { قال اهلل تعالی: }

 31اإلسراء:  ؤُوالً{إِنَّ السَّْمعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَاَد ُکلُّ أُولـتِکَ کَانَ عَنْهُ َمسْو قال تعالی: }

 64الفجر:  ِإنَّ رَبََّک لَبِالْمِرْصَادِ{ و قال تعالی: }
 

 31خداوند می فرمايد: بگو به مردان مسلمان که بپوشند چشمان خود را. نور: 

 31و می فرمايد: هر آئينه گوش، چشم و دل از هر يک پرسيده می شود. اسراء: 

 69و آنچه را دل ها پنهان می دارد. مؤمن:  و می فرمايد: می داند نگاه های پنهان را

 61و می فرمايد: هر آئينه پروردگارت در کمينگاه است. فجر: 
 

کُتِبَ على : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى النبی عنِ  عنْهُ اللَّه رضی ُهرْيرةَ  أبی وَعَنْ -6122 

الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النََّظر، واألُذُنَانِ ِزنَاهُما االسِتماع،  ابْنِ آدم نَصِيبُهُ مِنَ الزَِّنا مُدْرِکٌ ذلَک ال محالَة:

قُ واللِّسَانُ ِزنَاهُ الَْکالم، وَالْيدُ زِنَاهَا الْبَطْش، والرَّجْلُ ِزنَاهَا الُخطَا، والْقَْلب يَْهوَى وَيَتَمنَّى ، وُيصَدِّ

 مسلم، وروايةُ الْبُخاریِّ ُمخْتَصََرة. . متفقٌ عليه. وهذا لَفْظُ  «ذلکَ الْفرُْج أوْ يُکَذُِّبهُ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6122

فرمود: بر فرزند آدم بهره اش از زنا نوشته شده که خواهی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

نخواهی آنرا در می يابد، چشم زنای آن نگريستن است، و دو گوش زنای آن شنيدن است، و 

آن سخن گفتن است، و دست زنانی آن به چنگ گرفتن است و پا زنای آن گام زدن زبان زنای 

 است و دل اميد و آرزو می کند و شرمگاه آن را راستگو و يا دروغگو می سازد.
 

»  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النبی عَنِ عنْهُ اللَّه رضی الخُدْرِیِّ  سعِيدٍ أبی وعنْ -6123 

قَالُوا: يَارَُسول اللَّه مالَنَا مِنْ مجاِلسِنا بُد: نَتََحدَُّث فيها. فَقالَ  «ُلوسِ فی الطُّرُقَات، إيَّاکُمْ والجُ

قَالُوا: ومَا َحقُّ  «فإذا أبَيُْتمْ إالَّ المْجلِس، فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَُّه »  رسُولُ اللَّهِ َصلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم:

غَضَّ البصر، وکَفُّ األذَى ، وردُّ السَّالم، واألمُْر بِالمَْعرُوفِ والنَّهُى عنِ »  لَّه؟ قَال:الطَّرِيق يَارَسُوَل ال

 متفقٌ عليه. «المُنْکَرِ 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6123

 فرمود: از نشستن در راهها بپرهيزيد. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ما چارهء از اين نشستن های مان نداريم که در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 آن صحبت می کنيم.

فرمود: پس هرگاه ناگزير از نشستن شده ايد، حق راه را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بدهيد.

 ؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: حق راه چيست، يا 

ار و جواب دادن سالم و امر به کارهای فرمود: پوشيدن چشم، خود داری از اذيت و آز

 پسنديده و نهی از کارهای بد.
 

کُنَّا قُُعودًا باألفنِيةِ نَتَحدَُّث فيها : قَال عنْهُ  اللَّه رَضِىَ  سْهلٍ بنِ زْيدِ طلْحةَ أبی وعَنْ -6124

فَُقلنا:  «لَمجالِسِ الصُُّعدات؟ مالکُمْ وَ»  :فقال علينا فَقَامَ فَجَاءَ رسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم 

إما ال َفأدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ البصر، ورَدُّ »  إنَّما قَعدنَا لغَير ما بَأس: قَعدْنَا نَتَذاکر، ونتحدَّث. قال:

 رواه مسلم. «السَّالم، وحُسْنُ الَکالم 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو طلحه، زيد بن سهل  -6124

اهلل عليه  یرسول اهلل صلروی خانها نشسته بوديم و در آن صحبت می کرديم. ما در پيش

آمده و باالی سر ما ايستاده و فرمود: چرا به راهها مجلس می کنيد؟ از مجالس راهها  وسلم

 بپرهيزيد.

گفتيم: ما برای کاری ننشستيم که باکی ندارد، نشستيم مسائل )علمی( را با هم بازگو 

 کنيم.نموده و صحبت می 

فرمود: وقتی که آن را ترک نمی کنيد، پس حق آن را ادا کنيد، پوشيدن چشم و جواب 

 دادن سالم و نيکوئی سخن.
 

سألْتُ رَُسولَ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم عَْن نََظِر : قَال عنْهُ  اللَّه رضی جَرِير وَعَنْ -6125 

 لم.رواه مس «اصْرِْف بصََرک »  الفجأةِ فَقَال:
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز جرير  -6125
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در مورد نگريستن ناگهانی پرسش نمودم، فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 چشمت را بگردان.
 

کُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم  :قَالَت عنْهَا اللَّه رضی سَلَمةَ  أمِّ وَعنْ -6121

دَهُ مَيمونهُ، فَأَقْبَلَ ابنُ أمُّ مکتُوم، وذلکَ بْعدَ أنْ أُمِْرنَا بِالحِجابِ َفقَالَ النبیُّ صَلّى اهللُ عََليْهِ وعِنْ

فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ ألَْيس هُوَ أعَْمى : ال يُبِْصرُنَا، وال يعْرِفُنَا؟ فقَال النبیُّ  «احْتَجِبا مِنْهُ »  وسَلَّم:

رواه أبو داود والترمذی وقَال: حَِديثٌ  «أفَعَمْياوَانِ أنْتُما ألَسْتُما تُبِصرانِه؟ » عَلَيِْه وسَلَّم: صَلّى اهللُ 

 حسنٌ صَحِيحٌ.
 

 ها روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز ام سلمه  -6121

بودم و ميمونه هم نزدش بود، ابن ام مکتوم آمد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر نزد 

فرمود: از وی روی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلعد از آن بود که به حجاب مأمور شديم. اين ب

 بگيريد.

آيا او کور نيست که ما را نمی بيند و نه هم ما را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: يا 

 می شناسد؟

 نمی بينيد؟فرمود: آيا شما هر دو کور هستيد؟ آيا شما او را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

حدیثی وجود دارد که بر روا بودن نگریستن زن به مرد بیگانه، داللت می  2/224ش: در صحیح البخاری 
کند. حافظ ابن حجر رحمه اهلل می گوید: استمرار عمل بر برآمدن زنان به مساجد و بازارها و سفرها با حجاب تا 

دان مأمور نشدند که از زنان روی بگیرند، پس معلوم است مردان آنان را نبینند، حدیث جواز را تقویت می کند و مر
 که حکم زنان و مردان با هم فرق دارد.

 

ال يَْنظُُر » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رُسول أنَّ عنْهُ اللَّه رضی َسعيدٍ أبی وعنْ -6127

رْأة، وال يُفِْضى الرَّجُُل إلى الرَّجُلِ فی ثوبٍ واحِد، الرَّجُلُ إلى عوْرةِ الرَُّجل، وَال المَرْأةُ إلى عوْرَةِ المَ

 رواه مسلم. «وال تُْفضِى المَرْأةُ إلى الَمرْأِة فی الثَّوِْب الواحِدِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد  -6128

فرمود: مرد به شرمگاه مرد ننگرد و نه زن به شرمگاه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و مرد با مرد در يک جامه پيوسته نخوابد و زن با زن پيوسته در يک جامه نخوابد. زن،
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 ش: این در صورتیست که هر دو یا یکی از آن دو لخت و برهنه باشند.

 

 باب تحريم خلوت و تنها شدن با زن بيگانه -296
 

 53األحزاب:  رَاء حِجَابٍ{وَإِذَا َسأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَقال اهلل تعالی: }
 

خداوند می فرمايد: و چون از زنان چيزی را طلب کنيد، پس آنرا از پس پرده بطلبيد. 

 53احزاب: 
 

» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رَسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی عَامِرٍ بْن عُقْبَةَ وَعَنْ -6128 

 «الْحمْوُ المَْوت،»  ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ األنْصَارِ أَفرأيْتَ الْحمْو؟ قال: «لنِّسَاءِ إيَّاکُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى ا

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عقبه بن عامر  -6128

فرمود: از وارد شدن بر زنان بپرهيزيد. مردی از انصار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 وهر!گفت: خبر ده از نزديکان ش

 فرمود: نزديکان شوهر مرگ است. 
 

ال » : قَال وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رُسول أنَّ عنْهُما اللَّه رضی عبَّاسٍ ابنِ وَعَن -6129 

 متفقٌ عليه. «يَخْلَُونَّ أحدُُکمْ بِامْرأةٍ إالًَِّ مَعَ ذِی َمحْرٍَم 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6129

فرمود: هيچ مردی با زنی خلوت نکند، مگر به حضور  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 کسی که محرم است.
 

حُرْمُة »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُول قَال: قَال عنْهُ اللَّه رضی بُريْدةَ وعن -6131

مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ رُجالً ِمنَ  نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلى الْقَاعِدِينَ کَحُرْمِة أمهاِتهم، ما

المُجاهدينَ فی أهلِه، َفيَخُونُهُ فِيِهم إالَّ وقَف لهُ يَوْم الْقِيامة، فَيأخُذُ مِن حسَناتِهِ ما شَاءَ حَتَّى 

 رواهُ مسلم. « ما ظَنُّکُم؟» ُثمَّ الْتَفت إليْنَا رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم فَقَال:  «يَرضی 
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 روايت است که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6131

فرمود: حرمت زنان مجاهدين بر نشستگان )خانه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نشينانی که روی معاذيری با مجاهدان نرفته اند( مانند حرمت مادران شان است. هيچ مردی از 

ين را نموده وبا وی در مورد شان خيانت نشستگان نيست که سرپرستی خانهء مردی از مجاهد

می کند، مگر اينکه در روز قيامت در برابر او ايستاده کرده می شود و از نيکی هايش هر چه 

به جانب ما التفات نموده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبخواهد، می گيرد تا راضی شود. بعد 

 فرمود: گمان شما چيست؟

 

ن مردان خود را به زنان و شبيه ساختن زنان خود را به باب تحريم شبيه ساخت -292

 مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن
 

لَعَنَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  :قَال عنْهُما اللَّه رضی عبَّاسٍ ابنِ عن -6136

 المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّالتِ مِن النِّساءِ .

لَعنَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم المُتَشبِّهين ِمن الرِّجالِ بِالنساءِ ، : رواية وفی 

 رواه البخاری. والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجال.
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6136

ند وزنانی که خود را مردانی را که خويشتن شبيه زنان کن اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شبيه مردان سازند، لعنت فرمود.

مردانی را که خود را به زنان همانند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که 

 می سازند و زنانی که خود را به مردان همانند می سازند، لعنت نمود.
 

اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم الرَّجُل  َلعنَ رسُولُ : قال عنهُ اللَّه رضی ُهرْيرةَ  أبی وعنْ -6132 

 رواه أبو داود بإسناد صحيح.يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأِة تَلْبِسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ. 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6132

س مرد مردی را که لباس زن پوشد و زنی را که لبا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پوشد، لعنت نمود.
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صِنْفَانِ مِنْ أهلِ النَّارِ لمْ أَرهُما: » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رسُولُ قَال: قَال وعنْه -6133

قَوْمٌ معهم سِياطٌ کأذْنَابِ الْبقَرِ َيْضرِبونَ بِها النَّاس، ونِساء کاسياتٌ عارِياتٌ مُمِيالتٌ مَاِئالتٌ، 

کَأسْنِمةِ الْبُْختِ المائِلَِة ال يَدٌْخلنَ الجنَّة، وال يجِْدنَ رِيحََها، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ رُؤُوسُهُنَّ 

 رواه مسلم. «مسِيرَِة کذَا وکَذَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6133

نديده ام:  فرمود: دو نوع از اهل دوزخ اند که آنها را اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گروهی که همراهشان تازيانه هايی مانند دمهای گاو است و بوسيلهء آن مردم را می زنند و 

زنانی اند نيمه برهنه که خود منحرف بوده و ديگران را نيز منحرف می سازند. سرهايشان مانند 

می کوهان شتر بختی )نوعی شتر قوی و دراز گردن( تمايل يافته است که نه به بهشت داخل 

 گردند و نه بوی آن را در ميابند، در حاليکه بوی آن از مسير اينقدر و اينقدر درک کرده می شود.

ش: کاسیات، عاریات: یعنی قسمتی از بدنش برهنه و قسمتی پوشیده است، یا لباس نازکی می پوشد که 
 وجودش را نمایان می سازد.

 مائالت: از طاعت خدا منحرف اند. 

 را هم مثل خود گمراه و منحرف می سازند.ممیالت: و دیگران 

رؤوسهن کاسنمة البخت: یعنی مویهای خود را جمع می کنند تا آنرا به دستمال و امثال آن می پیچیند تا 
 مویهای شان بزرگ نمایان شود و بر ایشان زیبائی و جاذبه بخشد و دیگران را متوجه ایشان گرداند.

 

 ه شيطان و کفارباب نهی از شبيه ساختن خويش ب -293
 

ال تأُْکلُوا »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّه َرسُولُ قَال: قَال عنْهُ اللَّه رضی جابرٍ عنْ -6134

 رواه مسلم. «بِالشِّمَال، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يأکُل وَيشَْربُ ِبشِمالِِه 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6134

فرمود: بدست چپ غذا مخوريد، زيرا شيطان به دست  يه وسلماهلل عل یرسول اهلل صل

 چپ غذا می خورد.
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ال » : قَال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه َرسُولَ أنَّ عنْهُما اللَّه رضی عُمر ابنِ وعَن -6135

 رواُه مسلم. «شِمالِِه وَيْشرُب بِهَا يَأْکُلَنَّ أحدُُکمْ بِشِمالِه، َوال يَْشربَنَّ بِهَا. فَإنَّ الشَّْيطَانَ يَْأکُلُ بِ
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6135

فرمود: هيچکدام شما بدست چپ خويش غذا نخورد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نياشامد، زيرا شيطان بدست چپ خود خورد و نوش می کند.
 

إنَّ  رَسُول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: أنَّ عنْهُ اللَّه رضی هُرَيرَةَ أبی وعَنْ -6131

 متفٌق عليه. «الْيهُود والنَّصارى ال يَصِْبغُون، َفخَالِفوُهمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6131

فرمود: همانا يهود و نصاری رنگ نمی کنند، پس با آنها  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ائيد.مخالفت نم

 ش: مراد رنگ کردن موی سفید سرو ریش به رنگ سرخ وزرد است اما سیاه کردن آن جواز ندارد.
 

 

 باب نهی نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن موی هايشان به رنگ سياه -294
 

ه ُأتِى بابی قُحافََة والِدِ أبی بْکرٍ الصِّدِّيِق رضی اللَّ :قَال عنهُ  اللَّه رضی جابرٍ  عنْ -6137

غَيِّرُوا »  عنْهُما يوم فتْحِ مکَّةَ ورأسُهُ ولِحيتُهُ کالثَّغَامَِة بياضا، فَقَالَ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم:

 رواه مسلم. «هَذا واجْتَنبُوا السَّواَد 
 

 :گفت اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -6137

ر روز فتح مکه آورده شد، در حاليکه سر و د اهلل عنه یرضصديق ابوبکر ابو قحافه پدر 

 ريشش از سفيدی مثل ثغامه )ثغامه نباتی است که گل و ميوه اش هر دو سفيد است(.

فرمود: اين سفيدی را به رنگ کردن تغيير داده و از رنگ  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سياه بپرهيزيد.
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ن بعضی از سرو ترک نمودن و آن عبارت است از تراشيد "قزع"باب منع از  -295

 برخی ديگر و مباح بودن تراشيدن همهء سر، برای مردان نه برای زنان
 

 عنِ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رُسولُ نَهَى: قَالَ عنهُما اللَّه رضی عُمر ابن عن -6138

 .عليه متفق. القَزعِ
 

 است که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6138

از قزع )بخشی از موی سر را تراشيدن و برخی را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نگهداشتن( منع فرمود.
 

رَأى رَسُولُ اللَّه صَّلى اهلُل َعلَيْهِ وسَلَّم صبِياً قَدْ حُلَِق بعْضُ َشعْر رأسِهِ : قَال وعَنْهُ -6139

 صحيحٍ بإسناد داود أبو رواهُ . « لِقُوهُ کُلَّهُ أو اْترُُکوهُ ُکلَّهُ احْ»  وتُرِکَ بعُْضهُ، فَنَهَاهَمْ َعنْ ذَلِکَ وَقَال:

 .وَمسْلِم البُخَارِی َشرْطِ على
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6139

بچه ای را ديد که بعضی سرش تراشيده شده و بعضی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ه وسلم آنان را از آن نهی نموده و فرمود: همهء سرش را گذاشته شده است. وی صلی اهلل علي

 بتراشيد و يا همه را ترک کنيد.
 

 آلَ أمَْهل وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی أنَّ عَنُْهما اللَّه رضی جعْفَر بنِ اللَّه عبْدِ وعنْ -6141

ادْعُوا لی » ُثمَّ قَال:  «على أِخى َبعْدَ الْيوم  ال تَبُْکوا» : فَقَال أتَاُهمْ ثُمَّ  َثالثا، عنه اللَّه رضی جعْفَرٍ

فَأَمره، فَحَلَقَ رُؤُوسنَا. رواه أبو داود  «ادْعُوا لی الحالَّقَ »  فِجىءَ بِنَا َکأَنَّنا أفْرُخٌ فَقَال: « أخِى بَنِیَّ 

 بإسنادٍ صحيح على َشْرطِ البخاری ومُسِْلم.
 

 ا روايت است که:از عبد اهلل بن جعفر رضی اهلل عنهم -6141

سه شبانه روز مهلت  اهلل عنه یرضبرای خانوادهء جعفر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

داده و بعد نزد شان آمده و فرمود: بعد از امروز بر برادرم گريه مکنيد و سپس فرمود: پسران 

ود: سلمانی برادرم را نزدم بخوانيد و ما آورده شديم که گويی جوجه های پرندگان بوديم و فرم

 را نزدم بخوانيد و او را امر کرد و سرهای ما را تراشيد.
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نََهى رسُول اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم أنْ تحِْلقَ  :قَال عنْهُ اللَّه رضی عَلِىٍّ وعَن -6146

 . رواهُ النِّسائى  المَرأُة رَأسَهَا.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض یعلاز  -6146

 منع فرمود از اينکه زن سرش را بتراشد. اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

 

 باب پيوند موی و خالکوبی و گشاده کردن ميان دندانها -291
 

{ لَّعَنَهُ 667إِن َيدْعُونَ مِن دُونِهِ ِإالَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِالَّ شَيْطَانًا مَّرِيداً} قال اهلل تعالی: }

{ وأَلُضِلَّنَّهُمْ وَألُمَنِّيَنَّهُمْ وآَلُمرَنَُّهمْ فَلَيُبَتِّکُنَّ آذَانَ 668ذَنَّ مِنْ ِعبَادِکَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً}اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِ

ْسَراناً رَ خُ األَنْعَامِ َوآلمَُرنَّهُْم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الّلهِ وَمَن يَتَِّخذِ الشَّيْطَاَن وَلِيّاً مِّن دُونِ اللِّه فَقَدْ خَسِ 

 669 – 667النساء:   {669مُّبِيناً}

خداوند می فرمايد: مشرکان نمی پرستند بجز خدا، مگر بتانی را که بنام دختران مسمی 

کرده اند و نمی پرستند، مگر شيطان دور رفته از حد را. لعنت کرد او را خدا و گفت شيطان: 

ته گمراه کنم ايشانرا ودر آرزوی باطل بگيرم از بندگان سهمی که در علم ازلی معين شده و الب

افگنم شان و هر آئينه بفرمايم برای ايشان تا بشکافند، گوش چارپايان را و امر شان کنم، تا 

 667تغيير دهند آفرينش خدا را. نساء: 
 

يا فَقَالت:  وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیَّ سألتِ امْرَأةً أنَّ عنْهَا اللَّه رضی أسْمَاءَ وعَنْ -6142 

لَعَنَ اللَّه » رَسُولَ اللَّه إنَّ ابْنَتِی أَصابَتْهَا الْحَصْبة، فتمرَّقَ شَعُْرهَا، وإنِّی زَوَّجْتُها، أفَأَصِلُ فِيه؟ فقال: 

 متفقٌ عليه. «الْواصِلة والَْموصولة 
 

 از اسماء رضی اهلل عنها روايت است که: -6142

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلؤال نموده و گفت: يا س اهلل عليه وسلم یپيامبر صلزنی از 

دخترم به مريضی حصبه )تيفوئيد( گرفتار شده و مويهايش ريخته که اکنون او را به شوهر 

 دادم آيا مويش را پيوند زنم؟

 فرمود: خداوند پيوند کننده و پيوند کرده شده را لعنت کرده است.
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من أنَُّه سمع مُعاويَةَ رضی اللَّه عنْهُ عامَ حجَّ عَلى المِنْبَر الرَّحْ عبْدِ بن حميْدِ وَعَنْ -6143 

يا أهْل المَدِينَِة أيْنَ عُلَمَاؤُکم؟ ، سمِعُْت النبیَّ  وَتَنَاول قُصًَّة مِنْ شَْعرٍ کَانَْت فی يد َحرِسیٍّ فََقال:

ا هَلَکَتْ بنُو إسْرَائِيل حِينَ اتَّخََذهَا نِسَاؤُهُمْ إنًَِّمَ»  صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَْنهَى عنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُول:

 متفقٌ عليه. «
 

 از حميد بن عبد الرحمن روايت است که: -6143

 اهلل عليه وسلم یصلدر سالی که حج نمود، باالی منبر نبوی  اهلل عنه یرضوی از معاويه 

ای مردم مدينه علمای  شنيد در حاليکه او دستهء مويی را بدست نگهبانی بود گرفته و گفت:

 شما کجايند؟

شنيدم که از مثل اين منع نموده و می فرمود: همانا بنی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 اسرائيل هالک شد زمانی که زنان شان اين کار را کردند.
 

عََن الْواصَِلةَ لَ وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اللَّه رُسولَ أنَّ عْنهُ اللَّه رضی عُمر ابنِ وعَنِ -6144

 وَالمُسْتوصِلَة، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمة. متفقٌ عليه.
 

 است که:اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6144

زن پيوند کنندهء موی و زنی که مويش پيوند شود و زن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ود.سوزن زننده )خالکوبی بر صورت( و زن سوزن زده شده را لعنت نم
 

لعنَ اللَّه الْواشِماتِ والمُستَوشمات  :قَال عْنهُ رضی مَسعُودٍ ابنِ وعن -6145 

والمُتَنَمِّصات، والمُتَفلِّجات لِلحُسْن، الُمغَيِّراتِ خَلْقِ اللَّه، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأةٌ فی ذلک. فَقَالَ: وما لی ال 

} وَمَا آتَاکُُم ْيهِ وسَلَّم وَهُو فی کتاب اللَّه؟ ، قَالَ اللَّه تَعالى : ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَ

 .عليه متفقٌ[ .  7: الحشر]   الرَّسُولُ َفخُذُوهُ وَما نَهَاکُمْ عَْنهُ فَانْتَهُوا {
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6145

ه می خواهند سوزن زده شوند و زنانی را خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زنانی را ک

که از ديگری می خواهند ابرويشان را اصالح کند و زنانی که ميان دندانهايشان را گشاد نموده 

خلقت خدا را تغيير می دهند. زنی در اين مورد بر وی اعتراض نمود. او گفت: چرا کسی را که 

در حاليکه آن در کتاب اهلل است! اهلل  لعنت کرده لعنت نکنم؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
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تعالی می فرمايد: هر آنچه پيامبر برای شما بدهد، آن را بگيريد و آنچه شما را از آن نهی کند از 

 آن باز ايستيد و در گذريد.

 

باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفيد از ريش و سر و غير آن و از کندن پسر  -297

 يشش را در اول سر زدن آنتازه جوان و بی ريش، موی ر

  

 عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النبی عنِ  عَنْه، اللَّه رضی َجدِّهِ عنْ أبيه، شُعَيْب،عن بنِ عَمْرِو عنْ -6141

رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِی، والنسائِیُّ  «الَ تَنْتِفُوا الشَّيْب،فَإنَّهُ نُوُر المُسِْلِم يوْمَ الْقِيامةِ » : قَال وسَلَّم

 سَانِيدَ حسنَة، قَالَ الترمذی: هُو حديثٌ َحسَن.بأَ
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز عمرو بن شعيب از پدرش و جدش  -6141

فرمود: تار سفيد را نکنيد، زيرا که آن نور مسلمان در روز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 قيامت است.
 

منْ » الَ رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:قَ: قَاَلت عَنْهَا اللَّه رضی عائِشَةَ وعنْ -6147 

 رواه مسلم.« عمِل عمالً لَيْس عليهِ أْمرُنَا فهُو رَدُّ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6147

فرمود: آنکه عملی را انجام دهد که کار مان بر آن مبتنی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 .نيست، پس آن مردود است

 

 باب کراهيت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر -298
 

إذَا بال » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النبی عنِ عَنْهُ اللَّه رضی قَتَادةَ  أبی عنْ -6148

 . «نَاءِ أحدُکُم. َفالَ يأْخَُذنَّ ذََکرهُ بِيَمِينِه، وَالَ يسْتَنْجِ بِيِمينِه، والَ يتنَفَّسْ فی اإل

 .صحِيحة کَثِيرةٌ أحاديثٌ الْباب وفی. عليه متفقٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6148
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فرمود: هرگاه يکی از شما بول نمايد، بايد آلت خود را بدست  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

آشاميدن(  راست نگيرد و نيز به دست راستش استنجاء نکند و بايد داخل ظرف )در هنگام

 نفس نکشد.

 

باب نا پسند بودن رفتن به يک لنگه کفش، يا موزه و کراهيت پوشيدن کفش يا  -299

 موزه در حالت ايستاده، بدون عذر

  

ال » : قَال  وسَلَّم عََليْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُول أنًَِّ  عنْهُ اللَّه رضی ُهريرةَ أبی عنْ -6149

 . «ة، لِينْعَلْهُما جمِيعا، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً يمْشِ أحدُُکم فی َنعْلٍ واحِدَ

 . متفقٌ عليْهِ « أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً »  روايةٍ  وفی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6149

فرمود: هيچيک از شما به يک کفش راه نرود و بايد هر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و يا هردو را با هم بکشد.دو را با هم بپوشد 

 و در روايتی آمده که يا بايد هر دو را بکشد.

ش: رفتن و حرکت کردن با یک کفش درست نیست، چون این کار مخالف وقار بوده و از طرفی حرکت 
 کردن با یک لنگه کفش دشوار است.

 

إذَا انْقَطََع شِسُْع َنعْلِ » ل: وعنه قَال: سِمعُت رسُول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يَُقو -6151

 رواهُ مسلم. «أحدِکُم، فال يمْشِ فی األخْرى حتَّى ُيصْلِحَهَا 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6151

شنيدم که می فرمود: هرگاه )بند( کفش يکی از شما  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 ود، تا اينکه آن را اصالح کند.قطع شد، بايد با کفش ديگر راه نر
 

وعَنْ جابِرٍ رضی اللَّه عنْهُ أن رسول اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم نََهى أنْ ينْتَعِلَ  -6156

 الرَّجُلُ قَائما. رواهُ أُبو داوُدَ بإسْنادٍ حَسن.
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6156

ی فرمود از اينکه شخص کفش را ايستاده بپای کند. نه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 )نهی ارشاديست برای آنکه نشسته بپا کردن آسانتر است(.

ش: کراهت فقط در صورتیست که شخص در پوشیدن کفش مجبور شود از دست خود کمک طلبد که در 
 ندارد. این صورت حالت بدی بخود می گیرد. و اگر در پوشیدن آن بکمک دست نیازی نداشت، باکی

 

باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و امثال آن، خواه در  -311

 چراغ باشد يا در غير آن
 

ال تَتُْرکُوا » عنِ ابْنِ عُمرَ رضی اللَّه عنْهُمَا عنِ النبی صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم قَال:  -6152

 ق عليه.متف «النَّار فی بُيُوتِکُْم حِين تَنامُونَ 
 

 شده که:اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6152

فرمود: هنگامی که می خوابيد، آتش را در خانه های تان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 روشن نگذاريد.
 

احْتَرَقَ بيْتٌ بِالمدينةِ على أهْلِهِ مِنَ  وعَنْ أبی مُوَسى األْشعریِّ رضی اللَّه عنْهُ قَال: -6153

إنَّ َهذِهِ النَّار عدُوٌّ لکُم، فَإذَا ِنمْتُمْ »  ل. فَلَمَّا ُحدَِّث رُسولُ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم بِشَأْنِِهمْ قَال:اللَّيْ

 متفق عليه. «فأطْفِتُوها 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6153

گرفت و چون در مورد شان به  خانه ای در مدينه شب هنگام بر سر افرادش آتش

صحبت شد، فرمود: همانا اين آتش دشمن شما است و چون  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خواب شديد، آن را خاموش کنيد.
 

غَطُّوا اإلنَاء » : قَال وعنْ جابِر رضی اللَّه عنْهُ عنْ رسُول اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم  -6154

لسِّقَاءَ ، وَأغْلِقُوا الْباب،وَأطفِتُوا السِّراج، فإنَّ الشَّيْطَاَن ال يِحلُّ سِقَاءً ، والَ يفتَحُ بابا، واَل ، وأوْکِتُوا ا

يکْشُِف إنَاءً ، فإْن لَْم يجِدْ أحَُدکُْم إال أنْ َيعُْرَض على إنَائِِه عودا، ويذْکُر اْسمَ اللَِّه فَلْيفْعَل، فَإنَّ 

 رواهُ مسلم. «على أْهلِ البيتِ بيْتَهُْم  الفُويْسِقَةَ تُْضرِمُ
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 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6154

فرمود: سر ظرف را بپوشيد و سر مشک آب را ببنديد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

درها را ببنديد و چراغ را خاموش نمائيد. زيرا شيطان سر مشک آبی را باز نکرده و دروازه ای را 

موده و سر ظرفی را باز نمی کند، و اگر يکی از شما نيافت، مگر اينکه بر ظرفش چوبی باز نن

بگذارد و اسم خدا را ياد کند، بايد که اين کار را بنمايد، زيرا موش بر اهل خانه، خانه شان را 

 آتش می زند.

سبب بسا  ش: این حدیث هم مشتمل بر سلسلهء از آداب شرعی است که سهل انگاری در انجام آن چه
فسادهای عظیمی می شود، زیرا در صورت باز بودن ظرف آب احتمال ریختن زهر حشرات و ورود میکروبها در آن 
می رود. چنانچه با روشن نمودن چراغ، احتمال آتش سوزی رفته و با باز بودن درب خانه احتمال دزدی و هجوم 

 دشمن بر اهل خانه می رود.

 

و تکلف و آن، کار و سخنی است که در آن مصلحتی  باب منع از ساختگی کاری -316

 نيست و با دشواری انجام داده می شود
 

 81ص:  قُْل مَا أَسْأَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَْجرٍ َومَا أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِينَ{ قال اهلل تعالی: }
 

 خداوند می فرمايد: بگو من از شما مزد رسالت نمی خواهم و من بی حجت و برهان

 81الهی وحی و رسالت را بر خود نمی بندم. ص: 
 

 رواه البُخاری.ُنهينَا عنِ التَّکلُّف.  :قَال عنهُما، اللَّه رضی عُمر، ابن وعنْ -6155
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که گفت:  -6155

 ما از تکلف منع شده ايم.
 

هِ بن مسُْعودٍ رضی اللَّه عنُهُ فَقَال: يا َأيُّهَا دخَلْنَا على عبِْد اللَّ  :قَال مسْرُوق وعنْ -6151

لَم: النَّاس منْ عَلِم شَيتاً فَلْيقُلْ به، ومنْ لَمْ يعَْلم، فلْيقُل: اللَّه أعْلَم، فإنَّ مِنَ الْعِلْمِ أن تَقُولَ لِمَا ال َتعْ 

} قلْ ما أسأْلُکُمْ عَليْهِ مِنْ أجْرٍ وما أنا مِنَ : اللَّه أعْلَم. قَال اللَّه َتعالى لِنَبيِّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم

 رواهُ البخاری.المُتَکَلِّفِين { 
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 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز مسروق  -6151

 وارد شديم و گفت: اهلل عنه یرضبر عبد اهلل بن مسعود 

ويد خدا داناتر ای مردم آنکه چيزی را می داند، بايد آن را بگويد و آنکه نمی داند، بايد بگ

 است.

فرمود: بگو من از شما مزد رسالت نمی  اهلل عليه وسلم یصلخداوند برای پيامبرش 

 خواهم و من بی حجت و برهان الهی وحی و رسالت را بر خود نمی بندم.

 

باب تحريم داد و فرياد کشيدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها و چاک کردن  -312

 شيدن آن و دعا به ويل گفتن و هالکتگريبان ها و کندن موی و ترا
 

الميِّتُ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النبیُّ قَال: َقال عَنْهُ  اللَّه رضی الخَطَّابِ  بْنِ عُمَر عَنْ -6157

 . «يُعذَُّب فی قَبرِهِ بِما نِيح علَيْهِ 

 متفقٌ عليه. «ما نِيحَ عَليْهِ »  :رواية وفی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یضراز عمر بن خطاب  -6157

فرمود: مرده در گور به سبب ناله و مويه ای که می کنند،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 شکنجه می شود.

 و در روايتی آمده که: مدتی که بر او ناله و زاری می شود.
 

لَيَْس »  عَلَيْهِ وسَلَّم: اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولُ  َقالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رضی مسُعودٍ ابْنِ وعن -6158

 متفقٌ عليه. «مِنَّا مَنْ ضَرََب الخُدُود، وشَقَّ الجُيُوب،ودَعا ِبدَعَْوى الجَاهِليةِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6158

فرمود: آنکه بر رويش زده و گريبان چاک نموده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ند از ما نيست.دعاهای جاهليت را بخوا
 

وَجِعَ أبُو مُوَسى األشعریُّ رضی اللَّه عنه، َفغُشَِی علَيْهِ، وَرَأْسُُه  :قَال ُبرْدةَ  أبی وَعنْ -6159

قَال: أنَا فی حِْجِر امْرَأةٍ مِْن أهِْله، فَأَقْبلَْت َتصِيحُ بِرنٍَّة َفلَمْ َيسْتَطُِع أْن َيرُدَّ َعلَيْهَا شَيْتا، فَلَمَّا أفَاق، 



 886 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

بَرِیءٌ ِممَّنْ َبرِیَء مِنْهُ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم بَرِیَء مِنَ الصَّالِقَة، والحَالَقة، والشَّاقَّة، 

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو برده  -6159

ان مريض شد و بيهوش گشت، در حاليکه سرش در دام اهلل عنه یرضابو موسی اشعری 

زنی از خانواده اش بود. آن زن شروع به داد و فرياد کرد و ابو موسی نتوانست بر وی اعتراض 

از او بيزاری  اهلل عليه وسلم یصلکند و چون بهوش آمد گفت: من بيزارم از آنکه رسول اهلل 

ند، از زنی که به صدای بلند نوحه خوانی می ک اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنموده است. همانا 

 و زنی که سرش را می تراشد و زنی که جامه اش را چاک می کند، بيزاری جسته است.
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّهِ رَُسولَ سَمِعْتُ: قَال عَنْهُ اللَّه رضی شُعْبَةَ بنِ المُغِيرةِ وعَن -6111

 متفقٌ عليه. «هِ َيوْم الْقِيامةِ مَنْ نِيحَ عَليْه، فَإنَّهُ ُيعَذَّبُ ِبمَا نِيحَ علَيْ» : يَقُول وسَلَّم
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -6111

شنيدم که می فرمود: آنکه بر وی نوحه شود، با نوحه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 ای که بر او می شود روز قيامت عذاب می گردد.

بر این عقیده اند که هرگاه میت وصیت کند که  ش: علماء در مورد این احادیث اختالف کرده اند: جمهور
بر او گریه و نوحه صورت گیرد و وصیت او اجرا شود، این شخص بگریستن خانواده اش شکنجه می شود، زیرا این 

 گریه و نوحه به سبب او صورت گرفته و بوی نسبت داده می شود.

و نوحه کنند، خود مرده تعذیب نمی شود، و اما هرگاه خانوادهء شخصی بدون دستور و وصیت او بر او گریه 
بدلیل فرمودهء خداوندی که: و ال تزروا وازرة وزر اخری. یا اینکه بستگانش مشغول وعید خدا می شوند، رنج می 

 برد.
 

سُولُ أخَذَ عَلَينَا رَ :قَالَت عَنْهَا اللَّه رضی  وَفَتحِهَا النُّونِ بَِضمِّ  نُسيْبَةَ عَطِيَّةَ أمِّ وعَنْ -6116

 متفقٌ عليه. اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم عِنْدَ البَيْعة أنْ ال نَنُوح.
 

 از ام عطيه نسيبه رضی اهلل عنها روايت شده که گفت: -6116

 هنگام بيعت از ما عهد گرفت تا نوحه نکنيم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
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أُغْمِی علَى عبْدِ اللَّه بنِ رَواحَةَ رضی  ه عنُْهمَا قَال:اللَّ رضی بشيرٍ بنِ النُّعْمانِ وَعَنِ -6112

اللَّه عنْه، فَجََعلَْت أُخْتُُه تبکی، وتَقُول: واجباَله، واکذَا، واکَذَا: ُتعدُِّد علَيْه. فقَال حِينَ أفَاق: ما قُْلتِ 

 ، رواُه البُخَارِی. شيْتاً إالَّ قِيل لی: أْنتَ َکذَلِک؟
 

 بن بشير رضی اهلل عنهما روايت شده که گفت:از نعمان  -6112

بيهوش شد و خواهرش شروع به گريه نموده و می  اهلل عنه یرضعبد اهلل بن رواحه 

گفت: وای کوه من، وای چنان وای چنان و اوصافش را بر طريق جاهليت بر می شمرد، و چون 

 ن بودی؟بهوش آمد گفت: هيچ چيزی نگفتی، مگر اينکه به من گفته شد، آيا چنا
 

اشْتَکَى سعُْد بنُ عُبادَةَ رضی اللَّه عنْهٍُِ : قَال عنْهُمَا اللَّه رضی عُمر ابن وَعَن -6113

 أبی بنِ وَسعْدِ عوْف، بنِ الرَّحْمنِ عبْدِ معَ يعُودُهُ  وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ  فَأَتَاهُ ، شَکْوَى 

 أَقَُضى؟» رضی اللَّه عنْهم، فلما دَخلَ علْيه، وجدُه فی غَشْيٍة فَقال: مسْعُودٍ  بن اللَّه وعبْدِ وقَّاص،

هلُل قَالُوا: ال يا رسُولَ اللَّه. َفبَکَى رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم. فَلمَّا رَأى الْقَوْمُ بُکاءَ النبی صَلّى ا

اللَّهُ ال ُيعَذُِّب ِبدمْعِ الْعَْين، وال ِبحُْزِن الْقَلْب،وَلکِنْ أالَ تَْسمعُون؟ إنَّ »  عَلَيْهِ وسَلَّم بَکَـوْا، قَال:

 متفقٌ عليه. «أوْ يَرَْحمُ » وَأشَارَ إلى لِسانِهِ  «يُعذُِّب بِهذَا 
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6113

مراه عبد ه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلسعد بن عباده به بيماريی گرفتار شد و 

الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبد اهلل بن مسعود نزدش آمدند. وقتی بر وی داخل 

 شد او را بيهوش يافت و فرمود: آيا مرده؟

گريست و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل! و اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: نی يا 

 ديدند، گريستند. را اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون گروه گريهء 

فرمود: آيا نمی شنويد؟ همانا خداوند تعالی به اشک چشم و اندوه دل عذاب نمی کند، 

 ولی به اين )به زبانش اشاره نمود( عذاب می کند و يا رحم می نمايد.
 

ِه عَلَيْ اهللُ  صَّلى اللَّه رَُسولُ قَالَ: قالَ عنْهُ  اللَّه رضی األشَْعریِّ  مالِکٍ أبی وعَنْ -6114

النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تتُبْ قَبْل مَْوتِهَا تُقَامُ يوْمَ الْقِيامةِ وعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، ودَرْعٌ ِمنْ »وسَلَّم: 

 رواهُ مسلم. «جرَبٍ
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 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو مالک اشعری  -6114

رده می شود، در حاليکه بر اگر نوحه گر پيش از مرگش توبه نکند روز قيامت ايستاده ک

 او پيراهنی از قير و جامه ای که در آتش زود مشتعل می گردد، پوشانده می شود.
 

کَاَن فِيمَا أخذ : قَالَت المُبايعات مِنَ  امْرََأةٍ َعنِ التَّاِبعِیِّ  أُسِيدِ أبی بنِ أُسيدِ وعنْ -6115 

، فی المعْرُوفِ الَّذِی أخذَ علَيَْنا أنْ ال نَْعصِيَهُ فِيه: َأنْ ال علَيْنَا رَسُولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم

 رَواهُ أبو داوُدَ بإسْنادٍ حسن. .شَعْرا نَخْمِشَ وَجْهاً، والَ نَدْعَُو ويْال، وال نَشُقَّ جيْبا، وأنْ ال نَنْثُر 
 

بيعت  وسلم اهلل عليه یپيامبر صلاز اسيد بن اسيد تابعی از زنی از آنانی که به  -6115

 کرده بودند، نقل شده که گفت:

از ما پيمان گرفت که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز جملهء چيزهای پسنديده ای که 

در آن نا فرمانی اش را نکنيم، اين بود که صورت های خويش را نخراشيده و دعاء به ويل 

 ننموده و گريبان چاک نکرده و مويی را پراکنده نسازيم.
 

ما مِنْ » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ َرسُولَ أن عنْهُ اللَّه رضی مُوسَى أبی وعَنْ -6111 

ميِّتٍ يَُموتُ، فَيَقُوُم باکيهم، فَيَقُول: وَاجباله، واسَيِّداهُ أوَ َنحْو ذَلِک إالَّ ُوکِّل بِِه مَلَکَاِن يلَْهزَانِه: 

 مِذی وقال: حديٌث َحسَن.رَوَاُه التِّرْ «أهَکَذَا کُنت؟ ، 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی 

فرمود: هيچ مردهء نيست که بميرد و گريه کننده اش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بگويد: وای کوه ما، واه آقای ما يا مثل آن، مگر اينکه دو فرشته بر وی مؤظف می شوند که بر 

 ر بودی؟سينه اش زده گويند: آيا همينطو
 

» : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولُ  قَالَ: قَال عَنْهُ  اللَّه رضی هُرْيرةَ  أبی وعنْ -6117

 رواُه مسلم. «اثْنتَانِ فی النَّاسِ ُهمَا ِبهِمْ کُفْر: الطَّعْنُ فی النَّسَب،والنِّياحَة عَلى المَيِّتِ 
 

 ت که:روايت اس اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6117
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فرمود: دو کار است که در مردم وجود دارد و اين دو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خصلت در ايشان کفر است. طعنه در نسب و نوحه بر مرده )يعنی از خصال و صفات کفار 

 است(.

 

باب منع از رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بينان و زمل اندازان و آنان  -313

 دانه جو می اندازند و امثال آنکه رنگ يا 
 

سَأََل رسُوَل اللَّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم أُنَاسٌ عِن  :قَالَت عَنْهَا اللَّه رضی عائِشَةَ  عنْ -6118

حقّا؟ فَقَالَ  فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَنَا أحْيَاناً بشْیءٍ فيکُونُ لَيْسُوا بِشَیءٍ»  الْکُهَّان، فَقَال:

ِتلَْک الْکَلمةُ مَِن الْحَقِّ يْخطَفُهَا الجِنِّی. فَيَقُرُّهَا فی أُذِن ولِيِّه، »  رَسُول اللَّه صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم:

 مُتَّفَقٌ عليْه. «فَيخْلِطُونَ معهَا مِائَةَ کِذَْبةٍ 

نَّهَا سَمَِعت رَسُول اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيِْه وفی روايٍة للبُخَارِیِّ عنْ عائِشََة رضی اللَّه عنْهَا أ

فَتَذْکُُر األمَْر ُقضَِی فی السَّمَاءِ ، فيسَْترُِق  لمالئکَةَ تَنْزُِل فی العَناِن وهو السَّحابُ إنَّ ا» وسَلَّم يَُقول: 

 . «َئةَ َکْذبةٍ مِنْ عِنْدِ أنُفسِهِمْ الشَّيْطَانُ السَّمْع، فَيَسْمعُه، فَيُوحِيهِ إلى الْکُهَّان، فيکْذِبُوَن معَهَا ما
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6118

در مورد کاهنان پرسش نمودند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلعده ای از مردم از 

 فرمود: چيزی نيستند؟

می کنند  آنها گاهی به ما در بارهء چيزی صحبت اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: يا 

 که آن ثابت می شود. 

فرمود: آن کلمهء حق را جن ربوده و به گوش دوست  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 )کاهن( القاء می کند و آنا با وی صد دروغ خلط می سازند.

اهلل عليه  یرسول اهلل صلآمده که وی از  اهلل عنها یعائشه رضو در روايتی از بخاری از 

رمود: فرشتگان در عنان )که آن ابر است( فرود می آيند و کاری را که در شنيد که می ف وسلم

آسمان به آن حکم شده ياد می کنند و شيطان استراق سمع نموده و آن را می شنود و به 

 کاهنان القاء می کند و همراه آن صد دروغ را از پيش خود می گويند.
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أزْواجِ النبیِّ َصلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم ورضی اللَّه  َبعْضِ  عَنْ عُبيد، أبی بْنتِ صفيَّةَ وعنْ -6119

َمنْ أتَى َعرَّافاً فَسأَلَُه عنْ شَىْءٍ ، فَصدَّقَه، َلمْ ُتقْبلْ لَُه »  عنْهَا عَنِ النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال:

 رواُه مسلم. «صالٌة أرَْبعِينَ يوْماً
 

پيامبر از  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلعضی از زنان از صفيه بنت ابی عبيد از ب -6119

روايت نموده که فرمود: آنکه به نزد عرافی بيايد )عراف کسی است که  اهلل عليه وسلم یصل

جای گم شده و مال دزدی شده را نشان می دهد( و در بارهء چيزی از وی پرسش نموده و آن 

 را راستگو شمارد، چهل روز نمازش قبول نمی شود.
 

 عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُول سمِعْتُ: قَالَ عنْهُ اللَّه رضی المُخَارِقً بن قَبِيصَةَ وعنْ -6171

   . رواهُ أبو داود بإسناد حسن «اْلعِيَافَةُ، والطَّيَرةُ، والطَّرْقُ، مِنَ الجِْبتِ :يقُول وسَلَّم

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز قبيصه بن مخارق  -6171

شنيدم که می فرمود: عيافت )خط( و بدسگالی و پرواز دادن  اهلل عليه وسلم یصلاز رسول اهلل 

 مرغ از عادات کفار بشمار می رود.
 

من »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رَسُولُ  قَال: قَال عنْهُما اللَّه رضی عبَّاسِ ابْنِ وعنْ -6176

 رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح. «اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَاَد ما زَاد  اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُوم،
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6176

فرمود: کسی که از ستاره ها علمی را دريافت نمايد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

که از علم ستاره شناسی بياموزد، از  همانا شاخهء از سحر را دريافت کرده است. و هر اندازهء

 سحر انباشته است.

 ش: تحریم در موردیست که شامل اخباریهء غیب باشد.
 

قُلُْت يا رسُول اللَّه إنَّى حَدِيثٌ عهْدٍ  :قَال عَْنهُ اللَّه رضی الحَکَم بنِ معاويَةَ وعَنْ -6172

قُْلت: « فَال تَأْتِهِم » نَّا رجااًل يأُتوَن الْکُهَّان؟ قَال: بِجاهِليَّة، وقدّْ جَاءَ اللَّه تعالى باإلسْالم، وإنَّ مِ

قُلْت: وَمِنَّا رِجَالٌ « ذلکَ َشىْءٌ يِجُدونَه فی صُدُوِرهِم، فَالَ يُصُدُُّهمْ »  وَمِنَّا رجالٌ يتَطَيَّرُون؟ قال:

 رواه مسلم. «ه، فَذاَک کَانَ نبیٌّ مِنَ األنْبِيَاءِ يَخُط، فََمنْ وَافَقَ خَطَّ» يَخُطُّون؟ قَال: 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز معاويه بن حکم  -6173

من به دورهء جاهليت نزديکم و خداوند اسالم را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 آورده است و از ميان ما مردمی اند که نزد کاهنان می روند.

 فرمود: نزد آنها مرو.

 هستندکه بدفالی می کنند. گفتم: از ما کسانی

فرمود: اين چيزی است که در دلهای خويش می يابند و چيزی آنان را از آن باز نمی 

 دارد.

 گفتم: در ميان ما مردمی هستند که خط می کشند.

فرمود: پيامبری از پيامبران خط می کشيد و کسی که خطش با واقع برابر افتد پس 

 همان است.
 

 نَهَى دٍ الْبدرِی رَضیَ اللَّه عْنهُ أنَّ رَُسولَ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعَنْ أبی مسْعو -6173

 .عليه متفقٌ « الْکاهِنِ وحُلْوانِ اْلبَغِیِّ الْکَلْب،ومْهرِ ثَمَنِ عَنْ
 

 روايت  است که: اهلل عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -6173

ت سگ و پول زنا و پولی که به کاهن داده فرمود: از قيم اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 می شود، منع فرمود.

 باب منع از بدفالی و بد شگونی -314
 

ال عَدْوَى » : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه َرسُولُ قَالَ : قَال عَنْهُ اللَّه رضی أنَسٍ وعنْ -6174

 متفقٌ عليه.« کَلِمةٌ طيِّبَةٌ »  :قالوا: ومَا الْفَأل؟ قَال «وال طِيََرةَ ويُعْجِبُنى الفألُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6174

فرمود: هر بيماری سرايت کننده نبوده و بدفالی کار  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پسنديده ای نيست و از فال خوشم می آيد.

 گفتند: فال چيست؟

 فرمود: سخن نيکو.
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 اب پيش گذشت.در اين مورد احاديثی است که در ب
 

ال  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُما اللَّه رضی عُمَرَ  ابْنِ وعَنْ -6175

 متفقٌ عليه. «عَدْوى واَل طِيََرة، وإنْ کَان الشُّؤمُ فی شَىْءٍ ، فَفی الدَّار، والَمرْأِة وَالفََرسِ 
 

 است که: يت اهلل عنهما روا یاز ابن عمر رض -6175

فرمود: که عدوی )سرايت بيماری به ديگری( و بدفالی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نيست و هر گاه در چيزی باشد، پس در سرای و زن و اسب است.

ش: شومی سرای در تنگی آن و بدی همسایگان و شومی زن در بداخالقی و شومی اسب در سرکش بودن 
 و رام نشدن آنست.

 

نْ بُريْدةَ رضِیَ اللَّه عَنْهُ أنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کَانَ ال يتطَيَّر. رَواهُُِ أبُو وعَ -6171

 داود بإسنادٍ صحيح.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز بريده  -6171

 بدفالی نمی نمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

ذُکِرتِ الطَّيََرةُ عِنْد َرسُولِ اللَّه صَّلى اهلُل ه عَنْهُ قَال: اللَّ رضی عامِرِ بْنِ عُرْوَةَ وَعنْ -6177

أحْسَُنهَا الْفَأل، وَال تَُردُّ ُمسْلِما، فَإذا رأى أحَدُُکْم ما َيکْرَه، َفلْيقُل: اللَُّهمَّ ال يَأتى  عَلَيْهِ وسَلَّم فقَال:

 أبو رَوَاهُ حديثٌ َصحيحٌ  «ْنت، وَال حوَْل وَال ُقوََّة إالَّ بک بالحَسَناتِ إالَّ أنت، َوال يَدْفَعُ السَّيِّتاتِ إالَّ أ

 .  صَحيحٍ بإسنادٍ داودُ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عروه بن عامر  -6177

ياد شده و فرمود: نيکوتر آن فال است و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز بدفالی در نزد 

لش( متردد نمی سازد و هرگاه يکی از شما چيزی را ببيند که از مسلمان را )بدفالی از انجام عم

آن بد می برد، بايد بگويد: پروردگارا! نيکی ها را جز تو کسی بميان نياورده و بدی ها را جز تو 

 کسی دفع نمی کند و نيست گرديدنی از معصيت و قدرتی بر طاعت جز به توفيق تو.
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ده جان بر فرش يا سنگ يا جامه يا دينار باب تحريم کشيدن عکس و تصوير زن -315

يا بالش و غير آن و حرمت گرفتن عکس بر ديوار و سقف و پرده و عمامه )لنگی( و جامه و 

 امثال آن و امر به از بين بردن آن
 

 إنَّ » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ َرسُولَ أنَّ  عَنْهُما اللَّه رضی عَُمرَ ابْنِ عَن -6178

 متفقٌ عليه. «الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّوَر يُعَذَّبُوَن يَوَْم الْقِيَامَة، يُقَالُ لهُم: أحْيُوا مَا َخلَقْتُمْ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6178

فرمود: آنهائی که اين عکسها و تصاوير را می سازند، در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 امت عذاب می شوند و به آنان گفته می شود که اينها را زنده کنيد.روز قي
 

قَِدمَ رَسُوُل اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم مِْن سَفٍَر  :قَالَت عنهَا اللَّه رضی عَائِشَةَ  وعَنْ -6179

ّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم تَلوََّن وجْهُه وَقَدْ سَتَْرتُ سَْهوًَة لی ِبقِرَامٍ فيهِ تماثيل، فَلَمَّا رَآهُ رسُوُل اللَّه صَ

 قَالَت:« يا عَائِشَةُ أشدُّ الناسِ عَذاباً عِنْدَ اللَّه يَوْم الْقِيامةِ الَّذِينَ يُضَاهُون بخَلْقِ اللَّه،  وقَال:

 متفقٌ عليه. فَقَطَعْنَاه، فَجَعَلنا مِنُْه وِسادةً أوْ وِسادَتَيْن.
 

 روايت شده که گفت: هااهلل عن یعائشه رضاز  -6179

از سفری آمدند، در حاليکه داالن خانه ام را به پرده ای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آن را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلپوشانده بودم که در آن عکسهای )جانداری بود( و چون 

از روی سخت ترين مردم  اهلل عنها یعائشه رضديد، چهره اش دگرگون شد و فرمود: ای 

عذاب آنانی هستند که به آفرينش و خلقت خدا شبيه می سازند. گفت: سپس آن را بريده و از 

 آن يک يا دو بالش ساختيم.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رَُسولَ سَمِْعتُ: قَال عنْهُمَا اللَّه رضی عَبَّاسٍ ابْنِ وَعَن -6181

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  «رِ يُجْعَلُ لَهُ بِکُلِّ صُوَرٍة صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذُِّبهُ فی جهَنَّم کُلُّ مَُصوِّرٍ فی النَّا» : يَقُول

 متفقٌ عليه. فَإنْ کُْنتَ ال بُدَّ فَاعٍِِال، فَاصْنَعِ الشََّجرَ وَما ال رُوح فِيه.
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6181
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شنيدم که می فرمود: هر صورتگر در دوزخ است و در  ه وسلماهلل علي یصلاز رسول اهلل 

برابر هر عکسی که کشيده موجودی برايش ساخته شده و او را در دوزخ شکنجه و عذاب می 

 کند.

 ابن عباس گفت: اگر حتماً اين کار را می کنی، پس درخت و آنچه که روح ندارد، بساز.
 

مَنْ صَوََّر صُورة فی » ه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يَُقول:اللَّ رَسُولَ  سَِمعْتُ : قَال وَعَنْهُ -6186

 متفقٌ عليه. «الدُّنْيَا، کُلَِّف أنْ يَنْفَُخ فيها الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَْيسَ بِنَافخٍ 
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6186

رمود: کسی که در دنيا تصويری شنيدم که می ف اهلل عليه وسلم یصلاز رسول اهلل 

 درست کند، در روز قيامت مکلف می شود که در آن روح بدمد، در حاليکه توان آن را ندارد.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى اللَّه رَسُولَ  سَمِْعتُ: قَال عَنْهُ اللَّه رضی مَْسعُودٍ  ابن وعَن -6182 

 متفقٌ عليه.« وْمَ الْقِيَامَةِ الُمصَوِّرُونَ إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَ» : يَقُول
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6182

شنيدم که می فرمود: سخت ترين مردم از روی عذاب  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 در نزد خداوند صورتگران هستند.
 

: سَمِْعُت رَسُوَل اللَّه َصلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قَال عَنْهُ اللَّه رضی هُرَْيرَة أبی وَعَنْ -6183 

ومَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهب يَخْلُقُ کََخلْقِى ، فَلَْيخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا َحبَّة، أوْ  قَالَ اللَّه َتعَالى :» يَقُول: 

 متفقٌ عليه. «لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً 
 

 روايت است که: هاهلل عن یرضاز ابو هريره  -6183

شنيدم که می فرمود: خداوند فرمود: و کدام کس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

ستمکار تر است از آنکه رفته تا مخلوقی مثل مخلوق من بيافريند! پس مورچهء يا دانهء و يا 

 جوی بيافرينند.
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ال » َصلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم قَال:  اللَّهِ َرسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی طَلَْحةَ أبی وَعَنْ -6184

 متفقٌ عليه. «تَدْخُلُ المَالئِکَةُ بَيْتاً فِيهٍِِ کَلٌْب واَل ُصوَرةٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو طلحه  -6184

فرمود: فرشتگان به خانه ای که در آن سگ و صورت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 باشد، داخل نمی شوند.
 

وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم جِبْرِيلُ : قال عَنْهُمَا اللَّه رضی عُمرَ ابن وعن -6185 

کَا أنْ يأتِيَهُ، فَرَاثَ عَليْهِ حتَّى اشْتَدَّ عَلى رَسُول اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَخَرَجَ فَلَقِيهُ جبْرِيلٌ َفشَ

 رواه البخاری. ال نَدْخُلُ بيْتاً فيهِ کَلٌْب واَل ُصوَرة. إلَيْه. فقَال: إنَّا
 

 شده که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6185

وعده نمود که نزدش بيايد و زياد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلجبرئيل عليه السالم به 

و بيرون شد و جبرئيل عليه گران آمده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلتأخير نمود و اين امر بر 

به او شکوه نمود و او گفت: ما به خانه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلالسالم با او مالقات نمود و 

 ای که در آن سگ و تصوير باشد، وارد نمی شويم.
 

لَّم جبْرِيلُ وَاعَدَ رَسُولَ اللًه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَ: قَالَت عَنْهَا اللَّه رضی عَائِشَةَ وَعَنْ -6181 

عَلَيْهِ السَّالُم فی سَاعٍَة أنْ يأتِيَه، َفجَاءَْت تِْلَک السَّاعةُ ولم يأِته، قَاَلت: وَکَاَن بيَدِِه عصا، َفطَرََحهَا 

يره. ُثمَّ الْتَفَت، فَإذا جِرْوُ کَْلبٍ تحْتَ َسر «َما يُخْلِفُ اللَّه وَعََدهُ وَال رُسُلُهُ »  مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُول:

فَقُلْت: وَاللَّه مَا دَرَيُْت ِبه، فأمر به َفأُخْرِجَ، فَجَاءَُه جبْرِيُل َعلَيْهِ  «مَتَى دَخََل هذا الْکَلْب؟ »  فَقال:

فقال: مَنَعنى « وَعَدْتَنى ، فََجلَْستُ لکَ ولَم تَأتِنى»  السَّالم: فَقَال رَسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم:

 رواه مسلم. «الذى کَانَ فی بيْتِکَ و إنَّا ال نَدُْخلُ بَيْتًا فِيهِ کَْلبٌ َوال صورٌَة الْکلْبُ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6181

وعده داد که به ساعتی معين به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلجبرئيل عليه السالم به 

د! گفت: و در دست شان عصايی بود که آن را به ديدنش آيد، ولی آن لحظه در رسيد و وی نيام

زمين انداخت در حاليکه می فرمود: خدا و پيام آورانش به وعدهء شان خالف نمی کنند، و 



 896 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

متوجه شده ديدند که چوچهء سگی زير تخت شان است و فرمود: اين سگ چه وقت داخل 

 شد؟

ه بيرون کرده شد و بعد گفتم: و اهلل من از آمدنش خبر نشدم و دستور فرمود و از خان

فرمود: بمن وعده نمودی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلجبرئيل عليه السالم خدمت شان آمد و 

 و نشستم، ولی نيامدی؟

گفت: سگی که در خانه ات بود، مانع ورودم شد، همانا ما به خانه ای که در آن سگ و 

 تصوير باشد، داخل نمی گرديم.
 

قال لی عَلیُّ بن أبی َطالِبٍ رضی اللَّه عَنْه:  حَيَّانَ بنِ ُحصَينٍ قَال: اجِأبی الهَيَّ وعَنْ -6187

وال أال أَبعَثَُک عَلى ما بَعَثَنی عَلَيِْه رَسُوُل اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم؟ أنْ ال َتدَعَ صُورًَة إالَّ طَمسْتَهَا، 

 رواه مسِْلم. قَبْراٍ مُْشرِفاً إالَّ َسوَّيْتَه.
 

 از ابو هياج حيان بن حصين روايت شده که گفت: -6187

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبرايم گفت: آيا نفرستم ترا به آنچه  اهلل عنه یرض یعل

 مرا بر آن فرستاد؟

اينکه هيچ تصويری را نگذاری، مگر اينکه محوش کنی و قبر بلندی را نيابی، مگر اينکه 

 هموارش گردانی.

 

 

ام بودن نگهداری سگ جز برای شکار يا گوسفندان و زراعت باب حر -311

 )کشاورزی(
 

: يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رسُولَ  سمِعْتُ  قَالَ: عَنْهُما اللَّه رضی عَُمر ابْنِ عنِ -6188

 متفقٌ عليه. «يوٍْم قِيراطَانِ  من اقْتَنى کَلْباً إال کَْلب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ َينْقُصُ مِنْ أجْرِهِ کُلَّ » 

 . «قِيرَاطٌ » : رواية وفی 
 

 شده که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6188
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شنيدم که می فرمود: آنکه سگی را جز سگ شکار يا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 سگ گله نگهدارد، روزانه دو پيمانهء بزرگ از مزدش کم می شود.

 ک پيمانه آمده است.و در روايتی ي
 

مَنْ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسُولُ قَالَ: قَال عنْهُ اللَّه رضی هُرَْيَرةَ أبی وعَنْ -6189

 متفقٌ عليه. «أمْسَکَ کَلْباً، فَإنَُّه ينْقُُص کُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِِه قِيرَاطٌ إالًَِّ کَلْب حَْرثٍ أوْ مَاِشيَة 

َمنِ اقْتَنى کَلْباً لَيْسَ بِکَْلبِ صَيْد، وال مَاشِيةٍ وال أرْضٍ فَإنَُّه يَنْقُصُ مِنْ » م: وفی رواية لمسل

 . «أجْرِهِ قِيراطَانِ ُکلَّ ْيومٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6189

فرمود: آنکه سگی را نگهدارد هر روز از عملش يک  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 هء بزرگ کم می شود، جز سگ زراعت يا گله.پيمان

و در روايتی آمده کسی که سگی را نگه دارد، که سگ شکار و گله و زمين نباشد، هر روز 

 دو پيمانهء بزرگ از مزدش کم می شود.

 

باب ناپسند بودن آويزان کردن زنگ بر شتر و غيره و کراهيت همراه بودن سگ و  -317

 زنگ در سفر
 

ال » ُهرَيَْرةَ رضَِی اللَّه عنْهُ قَال: قال رسُوُل اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم:  أبی عَنْ -6191

 رواه مسلم. «تَْصحَبُ المَالِئکَةُ رُفَْقةً فيهَا کَلْبٌ أوْ َجرَسٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6191

نمی کنند جماعتی را که در آن فرمود: فرشتگان همراهی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سگ يا زنگ باشد )يعنی بدون ضرورت(.
 

رَواُه  «الجرُس من مزَاِمير الشَّْيطَانِ » : َقال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى النبیِّ  أنَّ وعَنْهُ -6196

 مُسْلِم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
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 است که:روايت  اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6196

 فرمود: زنگ از آهنگهای شيطان است. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 

باب کراهيت سواری بر جالله و آن شتر نر يا ماده ايست که نجاست می خورد و  -318

 اگر بعد از آن علف پاکی خورد و گوشتش خوب شد، کراهيت دور می شود
 

نَهى رُسولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ ال: قَ عنْهُما اللَّه رضِیَ عُمَرَ ابْنِ عَنِ -6192

 رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. الجاَلَّلَةِ فی اإلبِل أنْ ُيْرکَب َعلَيْهَا. 
 

 از ابن عمر رضی اهلل عنهما روايت است که: -6182

 از سوار شدن بر شتر جالله منع فرمود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 

از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن، از مسجد، هرگاه  باب منع -319

 در آن ديده شد و امر به پاک نگهداشتن مسجد از پليدی ها

  

البُصَاقُ فی » : قَال  وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَسُولَ  أنَّ عَنهُ اللَّه رضی أنسٍ عَنْ -6193

 متفق عليه. «هَا دَفْنُهَا المسْجِدِ َخطِيتَةٌ، وَکَفَّاَرتُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6193

فرمود: آب دهان انداختن در مسجد گناه است و کفارهء  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن دفن کردن است.

 ش: هدف از بین بردن آنست به هر نحوی که شود.
 

لَ اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم رَأى فی جِدَاِر رسُو أنَّ عنْهَا اللَّه رضی عائِشَةَ وعَنْ -6194

 الْقِبْلَةِ مُخَاطا، أوْ بُزَاقا، أوْ نُخَامة، فَحکَّه. متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6194
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آب دهن يا آب بينی ای را در ديوار قبلهء مسجد ديده و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نمود. آن را پاک
 

إنَّ هذِهِ » : قَال  وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَُسولَ أنَّ عَنْهُ  اللَّه رضی أنَسٍ وعَنْ -6195

أوْ  «المسَاجِدَ ال تَْصلُحُ ِلْشىءٍ مِنْ هذا الْبوِْل وال القَذَر، إنَّمَا هَِی لِذِْکِر اللَّه تَعَالى ، وقَراءَِة الْقُرْآنِ 

 لُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم. رواه مسلم.کَمَا قالَ رُسو
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6195

فرمود: همانا اين مساجد برای چيزی از اين بول و پليدی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اهلل عليه  یرسول اهلل صلمناسب نيست، بلکه برای ذکر خدا و خواندن قرآن است، يا چنانچه 

 فرمود. وسلم

 

باب کراهيت دعوا و صدا بلندی و جستجوی گمشده و خريد و فروش اجاره و  -361

 معامالت ديگر در مسجد
 

: يقُول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولَ َسمِعَ أنَّهُ عَنْهُ اللَّه رضی ُهريَْرةَ أبی عَنْ -6191

 «جِِد فَلْيَقُل: ال رَدهَا اللَّه علَيْک، فإنَّ المساجدَ َلمْ تُبْنَ لهذا مِنْ سمِعَ رَجُاًل ينْشُدُ ضَالَّةً فی المسْ

 رَواهُ مُسِْلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6191

شنيد که می فرمود: آنکه از مردی بشنود که گم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاو از 

او بگويد، خداوند آن را به تو باز نگرداند، زيرا  شده ای را در مسجد جستجو می کند، بايد به

 مساجد، برای اينکار ساخته نشده است.
 

إِذا رأَيتم َمنْ يَبِيعُ أَو يبتَاعُ فی » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَُسولَ أَنَّ  وَعَنْهُ -6197

 «.يْتُمْ مِنْ ينْشُُد ضَالَّةً َفقُولُوا: ال ردَّهَا اللَّه عَلَيکَالمسجد، فَقُوُلوا: ال أَرَْبحَ اللَّه تِجَارتَک، وَإِذا رأَ

 رواه الترمذی وقال: حديث حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6197
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فرمود: هرگاه ديديد کسی را که در مسجد خريد و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

جارتت فايده ای مرتب نسازد و هرگاه کسی را ديديد فروش می کند، به او بگوئيد، خداوند بر ت

 که گم شده ای را در مسجد جستجو می کند، به وی بگوئيد خداوند آن را به تو باز نگرداند.
 

منْ دَعَا إِلیَّ الجَمَل : فَقَال المَْسجِدِ فی َنشَدَ رَُجالً َأنَّ عَنْهُ اللَّه رضِیَ بُريَْدةَ وعَنْ -6198

رواه  «ال وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَا األَحْمر؟

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6198

مردی گم شده ای را در مسجد جستجو کرده و گفت: کدام کس شتر سرخی را 

 شناسائی کرده؟

فرمود: او را نيابی، مساجد برای چيزی که برای آن بناء  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 گرديده، ساخته شده است )عبادت(.
 

 اهللُ  َصلّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ  عَنْهُ اللَّه رَضِیَ جَدِّهِ عَنْ أَبِيه، شُعَيْب،عَنْ بْنِ عَمْرو وَعَنْ  -6199

وَالبَيْبعِ ِفی المْسجِد، وَأَْن تُْنشَدَ فيهِ ضَالَّة، أَوْ يُنَْشدَ فِيِه شِْعر. رواهُ  الشِّرَاءِ عَنِ نَهَى وسَلَّم عَلَيْهِ

 أَبُــو دَاود، والتِّرمذی وقال: حَديثٌ حَسَن.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش  -6199

نمود و هم از اينکه در  از خريد و فروش در مسجد نهی اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن گمشدهء جستجو گشته يا در آن شعری سروده شود.
 

کُنْتُ فی المَسْجِدِ فََحصَبنی  :قال عنْهُ اللَّه رَِضیَ  الصَّحَابی يزيدَ ْبنِ السَّائِبِ وَعَنِ -6711

فأْتِنی بِهَذيْنِ فَجِتْتُُه بِهمَا، فَقَال: رَجُل، فَنََظْرتُ فَإِذَا عَُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَِی اللَّه عَنْهُ فَقَال: اذهَْب 

اِن أَْصوَاتَکُمَا مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَاال: مِنْ أَهْلِ الطَّائِف، فَقَال: َلوْ کُنْتُمَا مِنْ أَْهلِ الْبَلَد، ألَوْجَعْتُکُمَا، َترْفَعَ

 البُخَارِی.َروَاهُ  فِی مسِْجدِ رَُسولِ اللَِّه صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم؟
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز سائب بن يزيد صحابی  -6711
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اهلل  یرضدر مسجد بودم مردی مرا به سنگريزه زد و نگريستم ديدم او عمر بن خطاب 

است. گفت: برو و اين دو نفر را نزدم بياور! آن دو را نزدش آوردم و گفت: شما دو نفر از  عنه

 کجائيد؟

 طائف. گفتند: از مردم

پس گفت: اگر شما از مردم اين شهر می بوديد، شما را دردناک می ساختم، صداهای 

 بلند می کنيد؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلتان را در مسجد 

 

باب منع نمودن از آنکه پياز، يا سير، يا کراث و يا جز آن را بخورد که بوی بد  -366

 بسوی آن، مگر برای ضرورتیدارد، از داخل شدن به مسجد پيش از رفتن 
 

منْ َأکََل مِنْ  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النَّبِیَّ أَنَّ  عَنْهُمَا اللَّه رَضِیَ عَُمرَ ابْنِ عَنِ -6716

 متفقٌ عليه. «فال يْقرَبَنَّ َمسْجِدَنَا  يَعْنی الثُّومَ  هَذِهِ الشَّجََرةِ 

 .« َمسَاجِدَنَا »  :لمسلم روايةٍ  وفی 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6716

فرمود: آنکه از اين درخت يعنی )سير( بخورد، به مسجد ما  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نزديک نگردد.
 

ذِهِ مَنْ أَکَلَ مِنْ ه»  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبیُّ قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6712

 متفقٌ عليه. «الشَّجََرةِ َفال يَْقربنَّا، وَال يُصَلِّينَّ مَعنَا 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6712

فرمود: آنکه از اين درخت بخورد، بايد که به ما نزديک نشده  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 و با ما نماز نگذارد.
 

مَنْ َأکََل ُثوماً أَوْ » هُ قَال: قَالَ النَّبیُّ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: عَنْ اللَّه َرِضیَ جَابِرٍ وَعَنْ -6713

 متفقٌ عليه. «بََصال، فَلْيَعْتَزلْنَا، أَوْ فَلْيَعَْتزلْ مَْسجدَنَا 
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لَمالئِکََة مَنْ أَکَلَ الَْبصَل، وَالثُّوم، وَاْلکُرَاث، َفال يَقَْربَنَّ مْسجِدَنَا، فَإِنَّ ا وفی رواية لُمسْلِم: 

 . «تَتَأَذَّى مِمَّا يتأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدمَ 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6713

فرمود: کسی که پياز، يا سير بخورد بايد از ما دوری جويد، يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بايد از مسجد ما دوری جويد.

سير و کراث )ترکاری معروفيست( بخورد، و در روايتی از مسلم آمده که کسی که پياز و 

بايد به مسجد ما نزديک نشود، زيرا فرشتگان اذيت می شوند از آنچه که فرزند آدم اذيت می 

 شود.
 

ُثمَّ  :خُطْبَتِه فِی فَقَالَ الجُمَُعةِ  َيوْمَ  خَطبَ َأنَّهُ عَنْهُ  اللَّه رَِضیَ  الخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  وَعَنْ -6714

هَا النَّاسُ تَأْکُُلونَ شََجرَتَيْنِ ما أُرَاهُمَا إِالَّ خَبِيثَتَيْن: الْبَصَل، وَالثُّوم، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ إِنَّکُمْ أَيُّ

نْ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ِإذَا وَجَدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِی الَمسْجِدِ أََمرَ ِبه، فَأُخْرِجَ إِلى الْبَقِيعِ، فَمَ

 رواه مسلم. أَکَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طبْخا.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عمر بن خطاب  -6714

وی در روز جمعه خطبه خوانده و در خطبه اش گفت: پس شما ای مردم از دو درختی 

را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمی خوريد که آن را جز خبيث نمی دانم، پياز و سير. همانا 

دم که چون بوی آن را از کسی در مسجد احساس می کرد، امر می نمود و به بقيع بيرون دي

 کرده می شد، پس هر که از آن بخورد، بايد که با پختنش بويش را گم کند.

 

باب منع از احتباء )پشت و ساقهای پا را به جامهء بسته نشستن( در روز جمعه  -362

اين کار خواب آورده، شخص را از شنيدن خطبه محروم در حاليکه امام خطبه می خواند، زيرا 

 ساخته و ترس شکستن وضوء هم وجود دارد
 

 نَهَى وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى النَّبِیَّ أَنَّه عَنهُ اللَّه رَِضیَ الجُهَنی، أَنسٍ بْنِ مُعَاذِ عنْ -6715

 أبو داود، والترمذی وَقَاال: حدِيثٌ َحسَن. رواهُ . يَْخطُب وَاإلِمَامُ الجُُمعَةِ  َيوْمَ الحِبْوَةِ عَنِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز معاذ بن انس جهنی  -6715
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از حبوه )بستن ساق پا( در روز جمعه، در حاليکه امام خطبه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 می خواند، نهی فرمود.

 

قربانی کند، از گرفتن باب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد  -363

 چيزی از موی يا ناخنهايش تا اينکه قربانی نمايد
 

مَنْ » : وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ رسُولُ َقالَ: قَالَت عَنْهَا اللَّه رضِیَ سَلَمةَ أُمِّ عَنْ -6711

َذنَّ مِنْ َشعْره وَال منْ أَظْفَارِه شَيْتاً حتى کَانَ لَُه ذِبٌْح يَذَْبحُه، فَِإذا أُهِلَّ هِالُل ذِی الِحجَّة، فَال يَأْخُ

 رَواُه مُسِْلم. «يُضَحِّیَ 
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز ام سلمه  -6711

فرمود: آنکه بر وی ذبحی باشد که آن را ذبح می نمايد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نهايش را نگيرد، تا اينکه قربانی چون ماه ذی الحجه آغاز شود، بايد که چيزی از موی و ناخ

 کند.

 

باب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پيامبر و کعبه و فرشتگان و  -364

آسمان و پدران و زندگی و روح و سر و نعمت پادشاه و خاک فالن و امانت و اين از همه بيشتر 

 ممنوع شده است

  

إِنَّ اللَّه » مَا، عَنِ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وَسلَّم، قَال: عنْهُ اللَّه رضِیَ عُمَر، ابْنِ عَنِ -6717

 متفقٌ عليه. «تَعالى ينْهَاکُمْ َأنْ تَحْلُِفوا بابائِکُم، َفمَنْ کَانَ حَالِفا، فلْيَحْلِفْ بِاللَّه، أَوْ لِيَْصمُتْ 

 «بِاللَّه، أَْو لِيسْکُتْ  فمنْ کَانَ حَالِفا، َفال يَحِْلفْ إِالَّ » :   الصحيح فی رواية وفی 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6717

فرمود: خداوند شما را منع می کند از اينکه به پدران تان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

سوگند بخوريد، پس کسی که بايستی سوگند ياد کند بايد به خداوند سوگند خورد، يا خاموش 

 شود.
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ر صحيح آمده که پس آنکه سوگند ياد می کند، بايد جز به خدا سوگند و در روايتی د

 نخورد و يا سکوت نمايد.
 

 عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُولُ قَالَ: قَال عنْهُ اللَّه رضِی سمُرَة، بْن الرحْمنِ عَبْدِ وعنْ -6718

 رواه مسلم. «ال تحْلِفوا بِالطَّواغِی، وال بابائِکُْم »: وسَلَّم
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عبد الرحمن بن سمره  -6718

 فرمود: به بتها و پدران تان سوگند مخوريد. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و در روايت غير مسلم آمده که بالطواغيت جمع طاغوت و آن عبارت از شيطان و بت 

 است.
 

من حلَف » ه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم قال: اللَّ رسُول أَنَّ  عنهُ  اللَّه رضِی بُريْدة وعنْ -6719

 .صحِيح بإِسنادٍ داود أَُبو رواهُ صحيح، حدِيثٌ . «بِاألَمانَةِ فليْس مِنا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6719

 فرمود: آنکه سوگند به امانت خورد از ما نيست. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

مانت جواز ندارد، زیرا سوگند خوردن به اسماء و صفات جواز دارد و امانت از صفات ش: سوگند خوردن به ا
خداوندی نمی باشد، بلکه امری از اوامر و فرضی از فرضهای خداست و نهی از آن سبب صورت گرفته که توهم 

 مساوات آن با صفات خدا نشود.

ثالً با فالن شخص صحبت نکنند و یا به عده ای هستند که سوگند می خورند کار خیری را انجام ندهند، م
خانهء یکی از ذوی االرحام خود رفت و آمد ننمایند و بر آن اصرار هم می ورزند در حالیکه باید شخص اوالً از 
همچو سوگندی بپرهیزد و اگر چنین سوگندی خورد باید کفاره دهد و خود را حانث کند و صلهء رحم را فریضه 

 ایست الهی پیوسته بدارد.
 

منْ حلف، فقال: إِنی برِیٌء مِنَ »  :وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رسُولُ قال: قال وعنْهُ -6761

. رواه أبو «اإلِسالِم فإِن کانَ کاذِبا، فَهُو کما قَال، وإِْن کَان صادِقا، فلَنْ يرْجِع إِلى اإلِسالَِم سالِماً

 داود.
 

 ست که:روايت ا اهلل عنه یرضاز بريده  -6761
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فرمود: آنکه سوگند خورده و گفت: من از اسالم بيزارم،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

پس اگر دروغگو باشد، او چنان است که گفته و اگر راستگو باشد، پس هرگز به اسالم سالمت 

 باز نمی گردد.
 

ال  فقالَ ابْنُ عُمر: اَل والْکعْبة،: يَقُول رَجُالً  سِمعَ َأنَّهُ عنْهُمَا اللَّه رضِی عمر ابْن وَعنِ -6766

منْ حلفَ بِغَْيرِ اللَّه، فَقدْ »  تَحِْلفْ بِغَْيرِ اللَّه، فإِنی سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم يقُول:

 رواه الترمذی وقال: حدِيٌث حسَن. «کَفَر أَوْ َأشرَْک 
 

 ست که:ا اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6766

 او مردی را شنيد که می گفت: نه و سوگند به کعبه.

اهلل  یرسول اهلل صلابن عمر رضی اهلل عنهما گفت: به غير خدا سوگند مخور، زيرا از 

شنيدم که می فرمود: آنکه به غير خدا سوگند خورد، همانا کافر شده يا شرک آورده  عليه وسلم

 است.

یکه بدان سوگند می خورد ارادهء تعظیم او را داشته باشد. پس ش: نهی بر سبیل تحریم است. هرگاه کس
 اگر مقصود از تعظیم آن مثل تعظیم خدا باشد، کافر می شود.

 و اگر بر زبانش سوگنند آمد به جهت ادغام سخن کراهیت دارد.

 و هرگاه بدون قصد بر زبانش آمد، کراهیتی هم ندارد.

 

 ه از روی قصد باشدباب دشوار بودن جزای سوگند دروغی ک -365
 

منْ حلفَ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ أَنَّ عَنْهُ اللَّه رضِی مسْعُودٍ ابْنِ عَنِ -6762

قَال: ُثمَّ قرأَ عليْنَا رسُولُ اللَّه َصلّى  «علَى مَالِ اْمریءٍ مُْسلٍِم بغيِْر حقِّه، لقِی اللَّه وهُو علَيْهِ َغضْبانُ

} إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِِهمْ ثَمناً لَيْهِ وسَلَّم مِصَداَقه منْ کتاب اللَّهِ عَزَّ وََجلَّ: اهللُ عَ

 .عليْه مُتَّفَقٌ: اآليةِ آِخرِ إلى[  77: عمران آل]  قَلِيالً {
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6762

فرمود: آنکه بر مال شخص مسلمان بدون حق سوگند خورد  سلماهلل عليه و یپيامبر صل

 با خدا روبرو می شود، در حاليکه بر وی خشمناک است. 
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مصداق آن را از کتاب اهلل بر ما خواند:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: سپس 

 77آنانکه عهد خدا و سوگندهای خويش را به بهای اندک فروشند. آل عمران: 
 

نْ أَبی أُمامةَ إِياسِ بْنِ ثعْلَبةَ الحَارِثِیِّ رضِـــَی اللَّه عَنُْه أَن رُسول اللَّه صَلّى وعَ -6763

منِ اقْتَطعَ حَقَّ امْرِیءٍ مسْلِمٍ بِيمِينِه، فَقَدْ أَوْجَب اللَّه لَُه النَّار. وحرَّم عَلَيْهِ » اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: 

 «وَإِنْ کان َقضِيباً مِنْ أَراکٍ »  وإِنْ کَانَ شَيْتاً يسِيراً يا رسُولَ اللَّه؟ قَال: الَ لَهُ رَجُل:فَق «الْجـنَّةَ

 رواهُ مُسِْلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو امامه اياس بن ثعلبه حارثی  -6763

فرمود: کسی که حق شخص مسلمانی را به سوگندش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نا خداوند دوزخ را بر او واجب ساخته و بهشت را بر او حرام می کند. مردی قطع نمايد، هما

 ؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبرايش گفت: و اگر چه چيز کمی هم باشد، يا 

 فرمود: هر چند شاخهء اراکی هم باشد.
 

صَلّى اهللُ عَلَيِْه  النبیِّ عن عَنْهُمَا اللَّه رضِی الْعاصِ بْنِ عمرِو بْنِ اللَّهِ عبْدِ وعنْ -6764

رواه  «الْکَبَائِر: اإلِشْرَاُک بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَقتْلُ النَّفْس، والْيَمِينُ الْغَمُوسُ » وسَلَّم قال: 

 البخاری.

اللَّه ما يَا رَسُول  :فَقال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى النَّبِیِّ إِلى جاءَ أَعَْرابِيًّا أَن: له روايةٍ  وفی 

قُلْت: وَمَا الْيمِينُ  «الْيَمِينُ الَْغمُوسُ » قال:  ثُمَّ ماذا؟ قَال: «اإلِْشراکُ بِاللَِّه »قال: الْکَبَائِر؟ 

 يعْنِی بِيمِينٍ هَُو فِيها کاذِب. «الَّذِی َيقْتَطِعُ مَالَ امْرِیءٍ مسلم، » الْغَمُوس؟ قال: 
 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6764

فرمود: گناهان کبيره: شريک آوردن به خدا و نافرمانی پدر و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مادر و کشتن نفس و سوگند غموس است. اين حديث را بخاری روايت نموده است.

آمده وگفت: يا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی از وی آمده که اعرابيی خدمت 

 گناهان کبيره کدام اند؟ اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 فرمود: شريک آوردن بخدا.

 گفت: باز کدام؟
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 فرمود: يمين غموس.

 گفتم: يمين غموس چيست؟

فرمود: سوگندی که مال شخص مسلمانی را بگيرد، يعنی به سوگندی که او در آن 

 دروغگو است.

 

و غير آن را از باب بهتر بيند، اينکه باب استحباب آنکه بر چيزی سوگند بخورد  -361

 آنچه را سوگند خورده، انجام دهد و سپس از جای سوگندش کفاره دهد
 

 عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رسُولُ لی قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رِضی سَمُرةَ بْنِ الرَّحْمنِ عبْدِ عَنْ -6765

 «أَْيت غَيْرَها خَيْرًا مِنهَا، فأِْت الَّذِی ُهوَ خَيْر، وکفِّرْ عن يَمِينک وَإِذَا حَلَفَْت علَى َيمِين، فَرَ»... : وسَلَّم

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز عبد الرحمن بن سمره  -6765

برايم فرمود: و هرگاه بر چيزی سوگند خوردی و غير آن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ه بهتر است انجام داده و به جای سوگندت کفاره بده.را بهتر از آن ديدی، آن را ک
 

منْ » : قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولَ َأنَّ عَنْهُ اللَّه رِضیَ هُرْيرَةَ  أَبی وعَنْ -6761

 رواُه مسلم. «ذِی هُوَ خَْيرٌ حلَف عََلى يَمِينٍ َفرأَى َغيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُکَفِّْر عَنْ يَمِينِه، ولْيَفْعَلْ الَّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6761

فرمود: آنکه بر چيزی سوگند خورد و غير آن را بهتر از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن بيند، بايد از جای سوگندش کفاره داده و آنی را که بهتر است، انجام دهد.

خورند کار خیری را انجام ندهند، مثالً با فالن شخص صحبت نکنند و  ش: عده ای هستند که سوگند می
یا بخانهء یکی از ذوی االرحام خود رفت و آمد نکنند و بر آن اصرار هم می ورزند. در حالیکه باید شخص اول از 

فریضه  همچو سوگندی بپرهیزد و اگر چنین سوگندی خورد، باید کفاره دهد و خود را حانث کند وصلهء رحم راکه
 ایست الهی پیوسته بدارد. )مترجم(.
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إِنِّی » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رسُول أَنَّ عَنْهُ اللَّه رضِیَ مُوَسى أَبی وَعَنْ -6767

نی، وأَتيُْت الَّذِی ُهَو واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه الَ أَحِلفُ عََلى يَمِين، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِالَّ کَفَّْرُت عَنْ يَمِي

 متفقٌ عليه.« خَيرٌ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی  -6767

فرمود: من واهلل اگر خدا بخواهد بر چيزی سوگند نمی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خورم که سپس چيزی را ببينم که از آن بهتر است، مگر اينکه از جای سوگندم کفاره داده و 

 را که خير است، انجام می دهم. آنچه
 

أَلْن » : وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ: قَال عنْهُ  اللَّه رضِی ُهرَيَْرةَ أَبِی وَعَنْ -6768

 «لَّتی َفرَض اللَّه عََليْهِيَلَجَّ أَحَدُُکمْ فی َيمِينِهِ فی أَهِْلهِ آثَمُ َلهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ ُيعِْطیَ کَفَّارَتَهُ ا

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6768

فرمود: اگر يکی از شما بر سوگندش در ميان خانواده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اش پافشاری کند، گناهش در نزد خدا فزونتر از آنست که کفارهء آن را که خدا بر وی فرض 

 دهد.گردانيده ب

باب عفو و گذشت از سوگند لغو )بيهوده( و اينکه کفاره ای در آن نيست و آن  -367

سوگنديست که بدون قصد بر زبان آيد، مانند گفته اش بر اساس عادت نه واهلل و آری واهلل و 

 امثال آن
 

يُؤَاخُِذکُم بِمَا عَقَّدتُُّم اأَليْمَانَ الَ ُيؤَاخِذُکُُم اللُّه بِاللَّْغوِ ِفی أَْيمَانِکُمْ وَلَـکِن  قال اهلل تعالی: }

ٍة فََمن لَّْم فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَاُم عََشرَِة َمسَاکِينَ مِنْ أَوَْسطِ مَا ُتطْعُِموَن أَهْلِيُکمْ أَْو ِکسَْوتُهُْم أَوْ تَْحرِيُر رَقَبَ

ا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَکُْم کَذَلَِک يُبَيِّنُ اللّهُ لَکُمْ آَياتِهِ يَجِدْ فَصِيَامُ َثالََثةِ أَيَّامٍ ذَلِکَ کَفَّاَرةُ أَيْمَانُِکمْ إِذَ

 89المائدة:  {89لَعَلَّکُمْ تَشُْکرُونَ}
 

خداوند می فرمايد: باز خواست نمی کند خدا به لغو در سوگندهای شما و ليکن 

مين منعقده طعام بازخواست می کند از شما بسبب محکم کردن سوگندها بقصد. پس کفارهء ي

دادن ده مسکين راست از جنس ميانه از آنچه می خورانيد اهل خود را يا پوشش دادن ايشان 
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را يا آزاد کردن برده، پس هر که نيابد الزم است روزه داشتن سه روز. اينست کفارت 

سوگندهای شما چون سوگند خورديد )يعنی و حانث شويد( و نگاهداريد سوگندهای خود را. 

 89ه: مائد
 

} ال ُيؤَاخِذُکُْم اللَّه بِاللَّغْو فی  : اآلَية هَذِهِ  ُأنِْزلَتْ: قَالَت عَنْهَا اللَّه َرضِیَ عَائِشَةَ  وَعَنْ -6769

 رواه البخاری. فی قَوْلِ الرَّجُل: ال واللَّه، وَبَلى واللَّه.  أَيْمَانِکُمْ {
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6769

( خداوند شما را به سوگندهای لغو و بيهوده مجازات نمی کند. در 89ن آيه )مائده: اي

 بعضی سخن مرد که می گويد: نه به خدا و بلی به خدا، نازل شد.

 

 باب کراهيت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد -368
 

رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم يقُول:  سَِمعْتُ: قَال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ  هَُريَْرةَ  أَبی عَنْ -6721

 متفقٌ عليه. «الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلَْعة، مَمْحَقَةٌ للَْکسْبِ »
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6721

شنيدم که می فرمود: سوگند، رواج دهندهء متاع و محو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 هء کسب است.کنند
 

: يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَُسولَ سَِمعْتُ: قَال عَنْهُ اللَّه رضِیَ قَتَادَةَ  أَبی وَعَنْ -6726

 .مسلم رواه « َيمْحَقُ ثُمَّ  يُنَفِّقُ فَإِنَّهُ الْبَيْع، فی الحِلفِ َوکَثَْرةَ إِيَّاکُمْ »
 

 وايت است که:ر اهلل عنه یرضاز ابو قتاده  -6726

شنيد که می فرمود: از زياد سوگند خوردن در فروش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 بپرهيزيد، زيرا اين کار تجارت را رواج می دهد و سپس محو می کند.
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باب کراهيت اينکه انسان به وجه اهلل تعالی چيزی جز بهشت را طلبد و کراهيت  -369

 ی را درخواست کند ونام اهلل تعالی را شفيع آردندادن به آنکه بنام خدا چيز
 

ال يُسْأَلُ »  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى اللَّهِ رسُولُ قالَ: قَال عَنْهُ  اللَّه رِضیَ جابرٍ  عَنْ -6722

 رواه أبو داود. «بوَجْهِ اللَّهِ إِالَّ الجَنَّةُ 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6722

 فرمود: به وجه اهلل بجز بهشت، چيزی خواسته نشود. اهلل عليه وسلم یلرسول اهلل ص

ش: الیسأل: به جزم بر نهی تنزیهی حمل می شود و به رفع الیسأل خبربه معنای نهی است. حلیمی گفته 
است: این دلیل است بر آنکه سؤال و درخواست کردن بنام خدا اختالف دارد، پس هرگاه سؤال کننده، می دانست 

سؤال شده با نام خدا به حرکت آمده و بر وی اثر می گذارد. سؤال او بنام خدا جواز دارد، هر چند اولی و برتر  که
 آنست که این کار را ترک کند، زیرا یاد کردن نام خدا در غرض دنیوی مناسب نیست.

ته و با وی ولی در مورد، مسَول باید گفت که: با درخواست سائل بنام خدا هدف او را برآورده ساخ
 مساعدت نماید و او را با خوشی و خوشحالی بازگرداند.

 

مَنِ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسُولُ َقال: قَال عنْهُما اللَّه رضِیَ عُمَرَ ابْن وَعَن -6723

جِيبُوه، ومَنْ صنَع إِلَيْکُْم مْعرُوفاً اسْتَعَاذَ بِاللَّه، فأَعِيذُوه، ومنْ سَأَل باللَّه، فَأَعْطُوه، وَمَنْ دَعَاُکم، فَأَ

حديِثٌ صَحِيح،  « َکافَأْتُموهُ قَدْ أَنَّکُمْ فَکَافِتُوه، فَإِنْ لْم تَِجدُوا مَا تُکَافِتُونَُه به، فَادَعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا 

 رواهُ أَبُو داود، والنسائی بأسانيد الصحيحين.
 

 است که: ت اهلل عنهما رواي یاز ابن عمر رض -6723

فرمود: آنکه بنام خدا به شما پناه جست، او را پناه دهيد.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و آنکه بنام خدا چيزی را طلب کرد، به وی بدهيد و کسی که شما را دعوت کرد، او را اجابت 

مکافات کنيد و آنکه به شما احسانی نمود، او را مکافات دهيد و اگر چيزی نيافتيد که به وی 

 دهيد، به حق وی دعا کنيد تا ببينيد که شما مکافاتش را داده ايد.

 

باب تحريم اينکه برای پادشاه و غير او شاهِنشاه گفته شود، زيرا معنايش پادشاه  321

 پادشاهان است وجز اهلل تعالی کسی به اين صفت موصوف شده نمی تواند
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إِنَّ أَخْنَعَ »  ُه عن النَّبِیِّ صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وَسلَّم قال:عَنْ اللَّه رضِیَ  ُهرْيَرةَ أَبی عَنْ -6724

 متفق عَلَيه. «اسمٍ عندَ اللَِّه عزَّ وجَلَّ َرجُلٌ َتسَمَّى مَِلکَ األَمالکِ 

 مِثُْل شاهِنشَاه. «مَلِکُ األَمْالکِ »  عُيَيْنَةَ بن سُفْيَانُ قال 
 

 ت که:روايت اس اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6724

فرمود: پس ترين نامها نزد خداوند مرديست که خود را  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر شان 

 شاهنشاه بنامد.

 

 باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان به آقا و امثال آن -326
 

ال تَقُوُلوا » هِ وسَلَّم: عَلَيْ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  َرسُولُ قَالَ: قَال عنهُ اللَّه رَِضیَ بُرَيَْدةَ عن -6725

 رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح. «للْمُنَافِقِ سَيِّد، فَإِنَّهُ إِْن يکُ سَيِّدا، فَقَدْ أَْسخَطُْتْم رَبَّکُْم عزَّ وَجَلَّ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز بريده  -6725

اگر وی آقا باشد،  فرمود: برای منافق آقا نگوئيد، زيرا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پروردگار خود را به خشم آورده ايد.

ش: ان یک سیداً: یعنی هرگاه بلند مرتبه تر از دیگران باشد، همانا خدای تان را با بزرگ شمردن و تعظیم 
 دشمنش بخشم آورده اید.

 

 باب کراهيت دشنام دادن تب -322
 

هِ َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم دَخلَ على أُمِّ اللَّ رسُول أَنَّ  عَنْهُ اللَّه َرِضیَ جَابرٍ عنْ -6721

الُحمَّى قَالَت:  «ُتزَفْزِفين؟  أَوْ يَا أُمِّ المُسيَِّب  مَالَکِ يا أُمَّ السَّائبِ »  السَّائب،أَوْ أُمِّ الُمسَيَِّب فقَال:

َخطَايا بَنی آدم، کَما يُذْهِبُ الْکِيرُ خَبثَ  ال تَسُبِّی الحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ» فَقَال:  ال بارَکَ اللَّه فِيهَا،

 رواه مسلم. «الحدِيدِ 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6721
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بر ام سائب يا ام مسيب وارد شده و فرمود: ای ام  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 سائب يا ام مسيب! چه ات شده چرا می لرزی؟

 ها.گفت: تبم شده ال بارک اهلل في

فرمود: تب را دشنام مده که تب گناهان فرزند آدم را می برد همانطور که کورهء آهنگر 

 چرک و زنگار وريم آهن را می برد

 

 باب منع از دشنام دادن باد و دعايی که در هنگام وزيدن آن گفته می شود -323
 

قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ  عَنْهُ اللَّه رَِضیَ کَْعبٍ بْنِ أَبَیِّ المُنْذِرِ  أَبی عَنْ -6727

ال َتسُبُّوا الرِّيح، فَإِذَا رَأَيْتُْم ما تَْکرَُهون، فَقُوُلوا: اللَّهُمَّ إِنَّا َنسْأَلُکَ مِنْ خَْيرِ هذِهِ الرِّيِح » وسَلَّم: 

 «ِه الرِّيحِ وََشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُِمَرتْ ِبهِ وخَيْرِ مَا فِيهَا وخَيْرِ ما ُأمِرَْت ِبه، وََنعُوُذ ِبَک مِنْ شَرِّ هَذِ

 رواه الترمذی وقَال: حَديثٌ حسنٌ صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو المنذر ابی بن کعب  -6727

فرمود: باد را دشنام مدهيد. هرگاه چيزی را ديديد که از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

: ترجمه: پروردگارا! از خير اين باد و خيری که در آن است و خيری که آن کراهيت داريد، بگوئيد

او را بدان دستور داده ای می طلبيم و از شر اين باد و شری که در آن است و شری که او را 

 بدان مأمور ساخته ايی بتو پناه می جوييم.
 

لَ اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَُسو سَمِعْتُ: قَال عَنْهُ اللَّه َرضِی هُرَْيرةَ أَبی وعنْ -6728

ه الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأِْتی بِالرَّحْمَة، وَتَأِْتی بالَعذَاب،فَإِذا رَأَيْتُُموهَا فَال َتسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّيَقُول: 

 رواه أبو داود بإِسناد حسن.« خَيْرَهَا، واسْتَعِيذُوا باللَّهِ مِنْ شَرِّهَا 

       

 از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که: -6728

شنيدم که می فرمود: باد رحمت خدا بر بندگانش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

است که رحمت و عذاب را با خود می آورد، پس هر گاه آن را ديديد، دشنامش ندهيد و از 

 ناه جوئيد.خداوند خير آن را درخواست کنيد و به خداوند از بدی آن پ
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َکانَ النَّبِیُّ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم إِذا عَصَِفتِ : قَالَت عنْهَا اللَّه َرضِیَ عَائِشَةَ وعنْ -6729

اللَّهُمَّ إِنی أَسْأَلُکَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِه، وَأَعُوذُ بک مِنْ شَرِّهِا، » الرِّيح قال:

 رواه مسلم. «ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت ِبهِ وَشَرِّ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6729

می فرمود: پروردگارا! من خير آنرا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلچون باد شدت می يافت، 

و  و خيری را که در آن است و خيری که بوسيلهء آن فرستاده شده از تو می طلبم و از شر آن

 شری که در آن است و شری که بوسيله اش فرستاده شده به تو پناه می جويم.

 

 باب کراهيت دشنام دادن خروس -324
 

 عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى اللَّه رَُسولُ  قَالَ: قَال عَنْهُ  اللَّه رَضیَ  الجُهَنیِّ  َخالِدٍ بْنِ  زيْدِ  عنْ -6731

 رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح.« وِقظُ للصالةِ ال َتسُبوا الدِّيک، فَإِنَُّه يُ» : وسَلَّم
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز زيد بن خالد جهنی  -6731

فرمود: خروس را دشنام مدهيد، زيرا او برای نمازتان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بيدار می کند.

 

بر ما باران  باب منع از اينکه شخص بگويد، بواسطهء وقت فالن يا ستارهء فالن -325

 باريد
 

صلَّى بِنَا رَسُوُل اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم  :قَال عَنْهُ  اللَّه رَضِیَ  َخالِدٍ بْنِ زَيْدِ  عَنْ -6736

هَلْ  :صَالََة الصُّبِْح بِالحُديْبِيَِة فی ِإثِْر سَمَاءٍ کَانْت ِمنَ اللَّيْل، فَلَمَّا انْصرََف َأقْبَلَ عَلى النَّاس، فَقَال

قَال: أَصْبَحَ ِمنْ عِبَادِی مُؤمِنٌ بی، وََکافِر، »  قَالُوا: اللَّهُ وَرَُسولُُه أَعَلم. قَال:« تَدْرُون مَاذَا قَالَ رَبُُّکم؟ 

رْنا بِنَوْءِ فأَمَّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمتِه، فَذِلکَ مُؤمِنٌ بی کَاِفرٌ بالَْکوَْکب،وَأَمَّا مَنْ قال: مُطِ

 متفقٌ عليه. «کَذا وَکذا، فَذلَک کَاِفرٌ بی مُؤمِنٌ بالْکَْوَکبِ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز زيد بن خالد  -6736
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در حديبيه در عقب بارانی که از طرف شب باريده بود، بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

روی آورده و فرمود: آيا می دانيد که پروردگار  ما نماز گزارد و چون نماز را تمام کرد به مردم

 شما چه فرمود؟

 گفتند: خدا و رسولش داناتر اند.

گفت، فرمود: صبح نمود از بندگانم مؤمن به من و کافر به من. و اما کسی که گفت به 

فضل و رحمت خدا بر ما باران نازل شد، آن کس به من مؤمن بوده و به ستاره کافر است. و اما 

که گفت بواسطهء ستاره فالن يا طالع فالن بر ما باران باريد، پس او به من کافر بوده و کسی 

 به ستاره ايمان دارد. زيرا مؤثر در همه اشياء خداوند است و بس.

می گوید: آنکه مثل مشرکین که باران را به وقت فالن وفالن نسبت  "أم"ش: امام شافعی رحمه اهلل در 
بنوء کذا و کذا و حقیقتاً بدان اعتقاد کند، این عمل کفر بحساب می رود، زیرا نوء وقت است  می دادند، بگوید مطرنا

 و وقت مخلوق بوده برای خود و دیگران مالک چیزی نیست.

و آنکه بگوید: مطرنا بنوء کذا و مراد این باشد که فالن وقت بر ما باران باریدن گرفت، این جمله کفر 
 ین سخن را نگوید، بهتر است.شمرده نمی شود، ولی اگر ا

 باب تحريم گفتهء شخص )مکلف( برای مسلمان، ای کافر -321
 

إِذا » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُمَا اللَّه رَضِیَ عُمَرَ  ابنِ عَنِ -6732

 متفقٌ عليه.« ما، فَإِنْ کَان کَمَا قَالَ وَإِالَّ رَجَعَتْ َعلَيْهِ قَالَ الرَّجُـلُ ألَخِيه: يَا کَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أََحدُهُ
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6732

فرمود: هرگاه شخصی به برادرش بگويد: ای کافر همانا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فته بود، خوب ورنه به وی باز کلمهء مذکور )کفر( به يکی از آنها بازگشت می کند، اگر چنانچه گ

 می گردد.
 

 » يَقُول: رَضِی اللَّه عنُْه أَنَُّه سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم وعَنْ أَبی َذرٍّ  -6733

  » متفقٌ عليه. « علَيْهِ ولَيْس َکذلکَ إِالَّ حَارَ  رَجُالً بالْکُْفر، أَوْ قَال: عَدُوَّ اللَّه، منْ دَعَا
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6733
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شنيد که می فرمود: آنکه مردی را کافر خواند، يا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلوی از 

 بگويد، دشمن خدا و چنان نيست، مگر اينکه بر وی باز می گردد.

 

 باب منع از کردار بد و گفتار بد -327
 

لَيْس »  للَّه عَنْهُ قَال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:ا رَضِیَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَن -6734

 رواه الترمذی وقال: حديثٌ حسنٌ. «المُؤْمِنُ بالطَّعَّان، وَال اللَّعَّان، واَل الْفَاحِش، وَال الْبَذِیء 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6734

فرمود: مؤمن زياد طعنه دهنده و زياد لعنت کننده و  لماهلل عليه وس یرسول اهلل صل

 بدکردار و بدگفتار نيست.
 

مَا کَاَن » : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ َرسُولُ قَالَ : قَاَل عَنهُ اللَّه رضی أَنَسٍ وعِنْ -6735

رواه الترمذی، وقال: حديثٌ  «زَاَنهُ الْفُحْشُ فی شَیٍْء إِالَّ شانَهُ، ومَا کَانَ الحَيَاءُ فی َشیْءٍ إِالَّ 

 حسن.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6735

فرمود: گفتار و کردار بد در چيزی نبود، مگر اينکه زشتش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ساخت و حياء در چيزی نبود، مگر اينکه زينتش داد.

 

ر سخن و استعمال کردن کلمات نا باب کراهيت اظهار فصاحت نمودن با تکلف، د -328

 آشنا و اعراب های دقيق، در خطاب با مردم عوام و امثال شان
 

هََلکَ » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ َأنَّ  عَنْهُ اللَّه رَِضیَ مَسُْعودٍ ابْنِ عَنِ -6731

 قَالَهَا َثالثا. رَوَاهُ مُسِْلم. «المُتَنَطِّعُون 
 

 ز ابن مسعود رضی اهلل عنه روايت است که:ا -6731



 916 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرمود: مُتَنَطِّعون )از حد گذرندگان( هالک شدند و آن را سه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بار تکرار نمود.
 

ِه عَلَيْ اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُولَ  أَنَّ عنْهُمَا اللَّه رَِضیَ العَاصِ بْنِ عَمْرو ْبنِ اللَّهِ عَبْدِ وَعَنِ -6737

. رَواه أَبو  «ِإنَّ اللَّه يُْبِغضُ الْبَلِيغَ مَِن الرِّجَالِ الَّذی يَتَخَلَّلُ بِلِسَاِنهِ کَمَا تَتََخلَُّل الْبَقَرَُة » وسَلَّم قَالَ:

 داود، والترمذی، وقال: حديثٌ حسن.
 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6737

فرمود: همانا خداوند دشمن می دارد مردان بليغی را که  هلل عليه وسلما یرسول اهلل صل

 زبان خود را مانند گاو )در دهان شان( پيچ می دهند.
 

: قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولَ أَنَّ عَنُْهما اللَّه رَضِیَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ وعَنْ -6738

إِلی، وَأقْرَبِکمْ مِنِّی مَْجلِساً يَْومَ الْقِيامة، أَحَاسِنُکُْم َأخْالقا، وَإِنَّ َأبَْغضَکُْم إِلی،  إِنَّ مِنْ أَحَبُِّکمْ

رواه الترمذی وقال: حديٌث  «وَأَبْعَدَُکْم مِنِّی يوَْم الْقيَامَة، الثَّْرثَارُون، وَالمُتََشدِّقُوَن وَالمُتَفَيْهِقُوَن 

 سْنِ الخُلق.حسن، وقد سبق شرُحهُ فی باب حُ 
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6738

فرمود: از دوستدارترين و نزديکترين شما به من از روی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

هم نشينی در روز قيامت خوش اخالقترين شما است و همانا بيشترين شما از روی دشمنی و 

ن و به کنج لب سخن گويان و پرگويان تکبر دورترين شما از من در روز قيامت بسيار گويا

 پيشه اند.

 

 باب کراهيت گفتهء شخص، نفسم خبيث )پليد( شده -329
 

ال يَقُولَنَّ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  َصلّى النَّبِیِّ عَنِ عَنْهَا اللَّه َرضِیَ عَائِشَة عَنْ -6739

 متفقٌ عليه. «سَتْ نَْفسِی أَحَدُکُْم خَبُثَتْ نَْفسی، وَلکِنْ لِيَقُل: لَقِ
 

 روايت است که فرمود: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6739

 هرگز کسی از شما نگويد که: نفسم پليد شده، بلکه بگويد، نفسم بد شده است.
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اطالق لفظ خبیث و پلیدی را  اهلل علیه وسلم یآنحضرت صلش: هرچند معنای هردو کلمه یکیست، ولی 
 ناپسند داشته اند.

 

 "کرم"باب نادرست بودن ناميدن تاک انگور به  -331
 

ال »  :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رضَیَ  ُهرَيَْرةَ أَبی عَنْ -6741

 متفقٌ عليه. وهذا لفظ مسلم. «تُسَمُّوا الْعِنََب الْکَرْم، فإِنَّ الْکَرَْم المُْسلِمُ 

يَقُولُونَ الْکْرمُ إِنَّمَا »  وفی رواية للبخاری ومسلِم: «فَإِنَّمَا الْکَرْمُ قَلْبُ الُمؤْمِنِ »  :روَاية وفی 

 .« الْکَرْمُ قْلبُ المُؤْمِنِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6741

فرمود: تاک انگور را کرم )معدن کرم و جوانمردی(  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ميد، زيرا کرم مسلمان است. ننا

 همانا کرم دل مسلمان است. "کرم"و در روايتی از بخاری آمده که می گويند: 

از این اطالق نهی فرموده اند،  اهلل علیه وسلم یرسول اهلل صلش: ابن الجوزی در جامع المسانید می گوید: 
 جوانمردی ایجاد می کند. می گفتند، زیرا در دل آشامندگانش "کرم"زیرا عربها تاک انگور را 

 و نهی فرموده از نامگذاری آن به آنچه که بدان مدح و ستایش می شود، برای تأکید قبح و تحریم آن.

است، برای اینکه در آن نور ایمان است و دل مؤمن سزاوار است که بدین نام  "معدم کرم"و دل مؤمن کرم 
 نامگذاری و توصیف شود.

 

ال »  حَجرٍ رَِضیَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم قَال: بْنِ وَائِلِ وَعَنْ -6746

 رواه مسلم. «تَقُولُوا: الَْکرْمُ، وَلَکِنْ قُوُلوا: الْعِنَب،وَالحبَلَةُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز وائل بن حجر  -6746

 بگوئيد عنب و حبله )درخت انگور(. فرمود: مگوئيد کرم، ولی اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
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باب منع ا زتوصيف زيبائی های زن برای مردی که بدان نياز ندارد، مگر اينکه  -336

 برای منظوری شرعی باشد، مانند نکاح و امثال آن
 

ال » لَّم: وسَ عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَال عنْهُ اللَّه رَضِیَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ -6742

 متفقٌ عليه. «تُبَاشِرِ المرْأَُة المَرَْأة، فََتصِفَهَا لِزَوْجِهَا کَأَنَّهُ يَْنُظرُ إِلَيْهَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6742

فرمود: زنان بايکديگر در يک بستر نشوند )لخت و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ن را تعريف کنند گوئی که بسويش می نگرد.برهنه( تا به شوهرهای شان آ

ش: و حکمت این منع آنست که مبادا خوش شوهر از توصیف مذکور بیاید و این کار سبب شود، همسرش 
  را طالق دهد یا به فتنه و محبت توصیف شده گرفتار شود.

 

، "بار خدايا اگر می خواهی بمن بيامرز"باب کراهيت سخن انسان در دعاء که  -332

 که بايد طلب و درخواست او قاطع باشدبل
 

ال يَقُولَنَّ »: قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَُسولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّه رَضِیَ هُرْيَرةَ  أَبی عنْ -6743

 «ِإنَُّه ال مُکِْرهَ َلهُف أَحَدُکُم: اللَّهُمَّ اغْفِْر لی إِْن شِتْت: اللَُّهمَّ ارْحَْمنی إِْن شِتْت، لِيعِْزمِ المَسْأَلَة،

 متفـــقٌ عليه.

يتَعَاظَمُُه شَـیْءٌ  َولکن، لِيَعْزِمْ وَلْيُعْظِّمِ الرَّغْبَة، فَإِنَّ اللَّه تَعَالى ال»: لمُسِْلم روايةٍ  وفی 

 .«أَعْطَاهُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6743

يکی از شما نگويد بار خدايا، اگر می  فرمود: هيچگاه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خواهی مرا بيامرز، بلکه بايد جدی سؤال نمايد، زيرا مکره و وادار کنندهء برای او تعالی نيست.

و در روايتی از مسلم آمده که پس بايد سؤال را از روی جزم نمايد و رغبت را زياد کند، 

 زيرا برای خداوند مهم نيست که چيزی را عطاء نمايد.
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إِذا دعا » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  َرسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُ  اللَّه رَِضیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6744

 متفقٌ عليه. «أَحَدُکُم، َفلْيَعْزِِم المَسْأَلَة، واَل يَقُولَن: اللَّهُمَّ إِنْ ِشتْت، فَأَعْطِنی، فَإِنَّهُ ال ُمسْتَکْرهَ َلهُ 
 

 اهلل عنه روايت است که: یضاز انس ر -6744

فرمود: هرگاه يکی از شما دعا کرد، بايد سؤال را بطوری  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 قاطع نموده و نگويد: بار خدايا اگر می خواهی مرا بده، زيرا همانا مکرهی برای او تعالی نيست.
 

 "آنچه خدا و فالنی بخواهد"باب ناپسنديده بودن گفتهء  -333
 

ال » : قال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  صَلّى النَّبِیِّ عَنِ عَنْه اللَّه َرضِیَ  اليَمَانِ بْنِ  حُذَيْفَةَ عنْ -6745

رواه أبو داود بِإسنادٍ  «تَقُولوا: ماشاءَ اللَّه وشاءَ فُالن، ولکِنْ ُقولوا: َما شَاءَ اللَّه، ُثمَّ شَاءَ ُفالنٌ 

 صحيح.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز حذيفه بن يمان  -6745

فرمود: مگوئيد، آنچه خدا و فالنی بخواهد، بلکه بگوئيد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آنچه که خداوند بخواهد و سپس فالنی بخواهد.

ش: مگوئید آنچه خدا و فالنی بخواهد، زیرا او تقاضای مشارکت را می کند، در حالیکه مشیت و ارادهء خدا 
 مشیت بنده حادث است.قدیم وازلی و 

 بلکه بگوید: آنچه خدا بخواهد، و باز فالنی اراده نماید.

 

 باب کراهيت گفتگو بعد از نماز عشاء )خفتن( -334
 

والمُرادُ ِبهِ الحَديثُ الذی يَکُوُن مُبَاحاً فی غَيرِ هذا الوَقْتِ، وَفِعُْلُه وَتَْرکُهُ سواءٌ . فَأَمَّا 

َمکرُوهُ فی غير هذا الوقت، فَهُوَ فی هذا الوقت أشَدُّ َتحريماً وََکرَاهَة. وأَمَّا الحَديثُ الُمحَرَُّم أو ال

الحَديثُ فی الخَيرِ کَمَُذاکََرةِ العِْلمِ وَحِکايَاتِ الصَّالِحِين، وَمَکَارِمِ األْخالَق، والحَديث مع الضَّيف، 

َحب،وکَذَا الحَديثُ ِلعُذْرٍ وعَاِرضٍ ال ومع طالبِ حَاجَة، ونحو ذلک، فال کَرَاهَة فيه، بل ُهوَ مُسْتَ

 کَراهَةَ فِيه. وقد تظاهََرتِ األحَاديثُ الصَّحيحُة على کُلِّ ما َذَکرْتُه.
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و مراد صحبتی است که در غير اين وقت مباح می باشد و کردن و نکردن آن مساوی 

 آن بيشتر است.است. اما سخن حرام يا مکروه در غير اين وقت، در اين وقت حرمت و کراهت 

اما گفتگوی خير مانند مباحثهء علم وداستان صالحان و مکارم اخالق و گفتگو با مهمان و 

نيازمند و امثال آن کراهيتی ندارد، بلکه مستحب و پسنديده است و همچنين صحبت از روی 

 عذر و وجود عارضی کراهيت ندارد.

 ار ذيل است:و احاديث صحيحه در مورد همهء آنچه که ذکر نموديم، قر
 

 النومَ يَکرَهُ کَانَ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رَُسولَ  َأنَّ عَنْهُ اللَّه َرضِی َبرْزَةَ  أَبی عَنْ -6741

 .عليه متفقٌ. بْعدَهَا وَالحَدِيثَ العِشَاءِ قبْلَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابوبرزه  -6741

اب پيش از عشاء )خفتن( و صحبت و گفتگوی بعد از خو اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آن را زشت می شمردند.
 

 الِعشَاءَ صَلَّى وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رَُسولَ أَنَّ عَنْهُمَا اللَّه رَضِیَ عُمرَ ابْنِ وعَنِ -6747

ذِه؟ فَإِنَّ على رَأِْس مِتَةِ سَنَةٍ ال يَبَْقى مِمَّنْ هَُو أَرَأَيْتَُکمْ لَيْلَتَُکمْ هَ »  :قَال سَلَّم، َفلمَّا حَيَاتِهِ، آخِرِ  فی

 متفقٌ عليه. «عَلى ظَْهرِ اأَلرِْض اليَوْمَ أَحدٌ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6747

در آخر زندگی خويش نماز خفتن را گزارده و چون سالم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ن شب تان شما را خبر بدهم؟ زيرا برسر صد سالی از کسانی که امروز در روی داد، فرمود: از اي

 زمين اند، يکی باقی نمی ماند.
 

 قريباً فَجاءَُهمْ وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیَّ انْتََظرُوا أَنَّهم عَنْهُ اللَّه رَضِیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6748

أَال إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، ثُمَّ رَقَدُوا » نی الِعشَاءَ قَال: ثُمَّ َخطَبَنَا فَقَال: يع ِبهِم، فصلَّى اللَّيْلِ شَطْرِ مِنْ

 رواه البخاری.« وَإِنَّکُمْ لَنْ َتزَالُوا فی صَالٍة ما انْتََظرُْتمُ الصَّالَة « 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6748
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 اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلا کشيدند و ر اهلل عليه وسلم یپيامبر صلآنان انتظار 

نزديک نيمه های شب آمده و بر آنان نماز عشاء را خواند. بعد خطبه خوانده فرمود: با خبر 

 باشيد که مردم نماز گزاردند و رفتند  و شما در نماز بوديد تا زمانی که انتظار نماز را کشيديد.

 

هرش همبستر گردد، هرگاه وی را باب حرام بودن خودداری زن از اينکه با شو -335

 طلب کند و او نيز عذر شرعی نداشته باشد
 

إِذا دَعَا » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رَسولُ قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ ُهرْيرةَ  أَبی عَنْ -6749

 متفقٌ عليه. «عَنَتْهَا المَالئِکَةُ حتى ُتصْبِح الرَّجُلُ اْمرَأََتهُ إِلى ِفراِشهِ فأَبَت، فَباتَ غَضْباَن علَيْهَا، لَ

 . «تَرِْجع »  حَتَّى: رواية وفی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6749

فرمود: هرگاه مردی زنش را به بستر خويش خواست و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

را گذرانيد، فرشتگان تا صبح او را او از آمدن ممانعت ورزيد و وی )شوهر( بر او خشمناک شب 

 لعنت می کنند.

 و در روايتی آمده که: تا اينکه باز گردد.

 

باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حاليکه شوهرش حاضر است، مگر به  -331

 اجازهء او
 

ال َيحِلُّ »  لَّم قَال:وسَ َعلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رُسولَ َأنَّ عنْهُ اللَّه رضِیَ  هُريْرةَ  أَبی عنْ -6751

 متفقٌ عليه. «للمَرَْأةِ أَْن َتصُوَم وَزَوْجَُها شاهِدٌ إِالَّ بِإذْنِهِ وال تَأْذَنَ فی بَيْتِهِ إِالَّ بإِذِْنهِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6751

حاليکه  فرمود: برای زن روا نيست که روزه گيرد، در اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء وی و اينکه برای کسی اجازهء ورود به خانه اش را بدون 

 اجازه اش دهد.
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باب تحريم بلند کردن مقتدی )آنکه پشت سر پيشنماز نماز می گزارد( سر  -337

 خويش را از رکوع يا سجده پيش از امام )پيشنماز(
 

أَمَا يَخَْشى » ه عَنُْه أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قََِال: اللَّ رَِضیَ  هُرْيَرةَ  أَبی عنْ -6756

أَحَدُکُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ َقبْلَ اإلِمَامِ أَنْ يَْجعلَ اللَّه رأْسَهُ رأْسَ ِحمار، أَوْ يَجْعلَ اللَّه صُورَتهُ صُورََة 

 متفقٌ عليه. «حِمارٍ
 

 روايت است که: هاهلل عن یرضاز ابو هريره  -6756

فرمود: آيا نمی ترسد يکی از شما هرگاه سرش را پيش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

از امام باال کند از اينکه خداوند سرش را سر االغ گرداند، و يا اينکه شکل او را شکل االغ 

 سازد.

 ش: مراد آنست که خداوند او را همچون االغ نفهم و نادان می سازد.

 کراهيت گذاشتن دست بر تهيگاه در نمازباب  -338
 

 عنِ نهی: وسَلَّم عََليْهِ اهللُ صَلّى اهلل رسول أن عَنْهُ اللَّه رَِضیَ ُهرْيرةَ أَبی عَنْ -6752

 .عليه متفقٌ .الصَّالةِ فی الخَْصرِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6752

ذاشتن دست بر تهيگاه در نماز منع فرمود فرمود: از گ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 )چون نشانهء کبر است(.

 

باب کراهيت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حاليکه به آن اشتياق  -339

 هم دارد، يا وقت آمدن اخبثان )بول و غائط(
 

 ّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم يَقُول:صَ اللَّهِ  رَسُول َسمِعْتُ : قَالَت عَنْهَا اللَّه َرضِیَ عَائِشَةَ عَنْ  -6753

 رواه مسلم. «ال َصالَة بَحضرَةِ َطعَام، واَل وَهَُو يُدَافُِعهُ األَخْبَثَانَ » 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6753
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شنيدم که می فرمود: نمازی در وقت حاضر شدن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 انی که اخبثان )بول و غائط( بر شخص فشار آورند.طعام نيست و نه هم زم

 

 باب منع از نگريستن بسوی آسمان در نماز -341
 

مَا » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ مَالکٍ بْنِ أَنسِ عَنْ -6754

لَيَنْتَهُنَّ »  فَاشْتَدَّ َقوْلُهُ فی ذلک حَتَّى قَال: «ماءِ فی َصالتِِهم، بالُ أَقْوَامٍ َيرْفَُعونَ َأبْصَارَهُْم إِلِى السَّ 

 رواه البخاری. «عَنْ ذلک، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ َأْبصارُُهم، 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6754

فرمود: چيست حال آنانی که در نماز شان چشمهای خود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بسوی آسمان باال می نمايند؟ و سخنش در اين مورد شديد شد تا اينکه فرمود: هر آئينه از  را

 اين کار خود را باز خواهند داشت و يا اينکه چشمهای شان ربوده خواهد شد.

 

 باب کراهيت اينسو و آنسو ديدن در نماز بدون عذر -346
 

أَلْتُ رَُسولَ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم عَنِ س: قَاَلت عَنْهَا اللَّه رضِیَ عَائِشَةَ  عَنْ -6755

 رواهُ البُخَاری. «هُوَ اخِْتالسٌ يَخْتَِلسُهُ الشَّْيطَانُ مِنْ صَالةِ الْعَبْدِ » االلْتِفَاتِ فی الصَّالِة فَقَال: 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6755

ر مورد التفات در نماز پرسيدم، فرمود: ربودنی است د اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 که شيطان از نماز بنده می ربايد.
 

إِيَّاکَ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسُولُ لی قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رَضِیَ أَنَسٍ وَعَنْ -6751

لََکةٌ، فِإنْ کَان البُدَّ، فَفی التَّطَوُِّع ال فی وَااللْتِفَاتَ فی الصَّالة، فَإِنَّ االلْتِفَاَت فی الصَّالِة هَ

 .صَحِيح حسنٌ حديثٌ: وقال التِّرمذی رواه    .«الْفَرِيَضةِ
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6751
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فرمود: از التفات و نگريستن در نماز بپرهيزيد، زيرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 است و اگر از روی ضرورت بود، پس در نافله نه در فريضه.التفات در نماز سبب هالکت 

 

 باب منع از ادای نماز بسوی قبرها -342
 

 اهللُ  صَلّى اللَّهِ َرسُولَ سمِْعتُ: قَال عَنْهُ اللَّه رَِضیَ  الُحصَيْنِ بْنِ کَنَّازِ َمرْثَدٍ  أَبی عَنْ  -6757

 رواه مُسِْلم. «ور، َوال َتجِْلسُوا علَيْها ال ُتصَلُّوا إِلى القُبُ»  :يَقُول وسَلَّم عَلَيْه
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو مرثد کناز بن حصين  -6757

شنيدم که می فرمود: بسوی قبرها نماز نگزارده و بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 آنها ننشينيد.

ی آوردن بدان را بکند، این کار حرام ش: هرگاه شخصی در نماز رویش را بطرف قبر بگرداند و قصد رو
 قطعی است و اگر بدون قصد بطرف قبر رو کند، کراهیت دارد.

امام شافعی رحمه اهلل می گوید: حرام می دانم که قبر هموار شده و بر آن مسجد ساخته شود یا هموار 
 نشود و بر آن نماز گزارده شود.

 فرماید: اللهم ال تجعل قبری وثنًا یعبد. می اهلل علیه وسلم یرسول اهلل صلاز اینروست که 

 

 باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پيش روی نماز گزار -343
 

: قَالَ عَنْهُ  اللَّه رَضِیَ  اأَلنْصَارِیِّ  الصِّمَّةِ بْنِ الحَاِرثِ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ الجُهيْمِ أَبی عَنْ  -6758

لَْو يَعَْلمُ المَارُّ بَيْنَ يدی المَُصلِّی مَاذا عَلَيِْه لَکَانَ َأنْ َيقِفَ » وسَلَّم:  عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

ال أَدْرِی: قَالَ أَرْبَِعين يَوما، أَو أَرْبَعِينَ شَهْرا، قَالَ الرَّاوی:  «أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَْيهِ 

 قٌ عليه.. متفأَوْ أَرْبَعِينَ سَنَة.
 

روايت است  اهلل عنه یرضاز ابو الجهيم عبد اهلل بن حارث بن صمه انصاری  -6758

 که:

فرمود: اگر مرور کننده از پيش روی نماز گزار، بداند که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 چقدر گناه دارد، همانا اگر چهل بايستد برای او بهتر است از اينکه از پيش روی او بگذرد.
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 سال. 41ماه يا  41روز يا  41وی گفت: نمی دانم که گفت: را

 

باب کراهيت آغاز نمودن مقتدی به نماز نافله پس از آنکه مؤذن شروع به اقامت  -344

 نمايد، خواه نماز نافلهء مذکور سنت آن نماز و يا غير آن باشد

  

إِذا أُقِيمِت »  لّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قَال:صَ  النَِّبیِّ عَنِ عَنْه اللَّه رَِضیَ ُهرَْيرَةَ  أَبی عَنْ -6759

 رواه مسلم. «الصاَلة، فَاَل صَاَلةَ ِإال المکتوبَةَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6759

فرمود: چون نماز )فرض( آغاز شد، پس نمازی جز فرض  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نيست.

 

وز جمع به روزه گرفتن يا شب جمعه برای نماز شب باب کراهيت خاص ساختن ر -345

 از ميان شب ها
 

ال تَُخصُّوا »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النَّبِیِّ عَنِ عَنْهُ اللَّه رضَیَ  ُهرَيْرة أَبی عَنْ -6711

ِبصيَامٍ مِْن بيْنِ األَيَّامِ ِإالَّ َأنْ يَکُونَ فی لَيْلَةَ الجُُمعَِة بِقِيَامٍ مِْن بَْين اللَّيَالی، وَال تَُخصُّوا َيوْمَ الُجمُعَة 

 رواه مسلم.« صَوْمٍ َيصُوُمهُ أَحَُدکُمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6711

فرمود: از ميان شبها شب جمعه را به نماز و از بين روزها روز  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مگر اينکه روزه ای باشد که يکی از شما آن را روزه می گيرد.جمعه را به روزه اختصاص ندهيد، 
 

ال يَُصومَنَّ أَحَُدکُمْ » : يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسُولَ  سَمِعْتُ : قَال وَعَنْهُ -6716 

 متفقٌ عليه. «يَوْمَ الجُُمعَةِ ِإالَّ يَوْماً قَبَْلهُ أَوْ بَْعدَهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضره از ابو هري -6716
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شنيدم که می فرمود: هيچکدام شما روز جمعه را روزه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلاز 

 نگيرد، مگر همراه روزی که پيش از آن است و يا بعد از آن.
 

بِیُّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ سَأَلْتُ جَابِراً رَِضیَ اللَّه عَنْه: أَنََهى النَّ :قَال عَبَّادٍ ْبنِ مُحَمَّدِ وَعَنْ -6712

 متفقٌ عليه. وسَلَّم عَنْ َصوْمِ الجُُمعَة؟ قَال: نَعَم.
 

 از محمد بن عباد روايت است که گفت: -6712

از روزهء روز جمعه منع  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلپرسيدم که آيا  اهلل عنه یرضاز جابر 

 فرمود؟

 گفت: بلی.
 

ينَ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَاِرثِ رَِضیَ اللَّه عَنهَا أَنَّ النَّبیَّ صَلّى اهللُ عَلَيِْه المُؤْمِنِ أُمِّ وَعَنْ -6713 

تُرِيدينَ أَنْ » قَال: ال، قَالَت:  «أَصُمْتِ أَمْس؟ »  وسَلَّم دَخَلَ عَلَيْهَا يوْمَ الجُمُعَةَ وََهیَ صائمَة، فَقَال:

 رَوَاُه البُخاری. «ی فَأَفْطِر» قَال:  ال، قَالَت: «تَُصومِی غدا؟ 
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز ام المؤمنين جويريه بنت الحارث  -6713

 روز جمعه بر وی داخل شد، در حاليکه روزه داشت. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 فرمود: آيا ديروز روزه گرفتی؟

 گفت: نه.

 گفت: آيا می خواهی که فردا روزه بگيری؟

 گفت: نه.

 روزه ات را بگشا.فرمود: پس 

 

باب تحريم روزهء وصال )پی در پی( و آن اين است که شخص دو روز يا بيش از  -341

 آن روزه گرفته و در بين آن نخورد و نياشامد
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 عَنِ  نَهَى وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى النَّبِیَّ  أَنَّ  عنُْهمَا اللَّه َرضِی وَعَائِشَةَ  هُرْيرَةَ  أَبی عَنْ -6714

 صال. متفقٌ عليه.الْوِ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6714

 از روزهء پی در پی منع فرمود. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

نَهَى رسُولُ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم عَِن : قال عَنْهُما اللَّه رَضِی عُمَرَ  ابْنِ وَعَن -6715

متفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ  «إِنِّی َلسُْت مِثْلَکُم، ِإنی أُْطعَُم وَأُْسقَى »  واصِل؟ قَال:الْوِصال. قَالُوا: إِنََّک تُ 

 البُخاری.
 

 است که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6715

از روزهء پی در پی منع فرمود. گفتند: شما روزهء پی در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پی می گيريد؟

 مثل شما نيستم، هر آئينه من طعام داده می شوم و سيراب می گردم. فرمود: من

  

 باب تحريم نشستن بر سر قبرها -347
 

أَلْن  :وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولُ قَال: قَال عنْهُ اللَّه رضِی ُهرَيَْرةَ أَبی عَنْ -6711

رواه « فَتَخُْلصَ إِلى جِلْدِِه خَيٌر لَُه ِمنْ أَْن يجْلَِس على قَْبرٍ يجْلِسَ أَحُدُکمْ على جَْمرَة، فَتُْحرَِق ثِيَابَه،

 مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6711

فرمود: اگر يکی از شما باالی شعلهء آتش بنشيند و جامه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بر قبری بنشيند. اش را سوزانيده و به پوستش برسد، برايش بهتر از آنست که

 

 باب منع از گچ کردن قبرها و بنای ساختمان بر آن -348
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نََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّم َأنْ يَُجصَّصَ  :قَال عَنْهُ  اللَّه رِضی جَابِرٍ  عَنْ -6717

 رواه مسلم. الْقَبْر، وَأَنْ يُقْعََد عَلَيه، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْه.
 

 گفت: اهلل عنه روايت شده که یز جابر رضا -6717

از اينکه قبر گچ کاری شود و يا بر آن نشسته شود و يا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بر آن تعمير ساخته شود، منع فرمود.

 

 باب تأکيد حرمت گريتن برده از نزد آقايش -349
 

أَيَّمَا عَبْدٍ »  اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّم: َرسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رَِضیَ جَرِيرِ  عَنْ -6718

 رواه مسلم. أَبَق، فَقَدْ َبرَِئتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جرير  -6718

فرمود: هر بردهء که گريخت همانا عهد و امان وی از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ميان رفته است.
 

رواه  «إِذا أَبَقَ اْلعبْد، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَالةٌ » هُ عَنِ النَّبیِّ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: وَعَنْ -6719

 مسلم.

 « .فَقَدْ کََفر » : روَاية وفی 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز جرير  -6719

 نمی شود.فرمود: هرگاه بردهء گريخت نمازی از وی پذيرفته  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 و در روايتی آمده که همانا کافر شده است.

 ش: یعنی کفران نعمت کرده است.

 

 باب تحريم شفاعت در حدود -351
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 ِفی و قال تعالی: }الزَّانِيَُة وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا ُکلَّ وَاحٍِد مِّنْهُمَا مِتََة جَلَْدٍة وَلَا تَْأخُذْکُم بِِهمَا رَأَْفةٌ

 {2نور: } ن کُنتُْم تُؤْمُِنونَ بِاللَِّه وَالْيَوْمِ الْآِخرِ وَلَْيشْهَدْ عَذَابَُهمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ{دِينِ اللَّهِ إِ
 

خداوند می فرمايد: زن زنا کننده و مرد زنا کننده پس بزنيد هر يکی را از ايشان صد دره 

شرع خدا اگر ايمان آورده ايد، بخدا و بايد که در نگيرد شما را شفقت بر ايشان در جاری کردن 

 2و روز آخرت. نور: 
 

 الَّتی المخْزُومِيَّةِ المرْأَةِ شَأْنُ أََهمَّهُمْ  ُقرَيْشاً أَنَّ عَنْهَا، اللَّهُ رضِیَ عَائِشَةَ وَعَنْ -6771

الُوا: وَمَنْ يَجْتَریءُ عَلَيْهِ إاِلَّ منْ يُکَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَقَ: فَقَالُوا سَرَقَتْ

هلُل أُسَامَةُ بْنُ َزيدٍ، ِحبُّ رسولِ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم، فَکَلَّمَهُ ُأسَامَُة فَقَالَ رَسُوُل اللَِّه صَّلى ا

إِنَّمَا أَهلََک »  ب ثُمَّ قَال:ثم قام فاحتط «َأتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ َتعَالى ؟ » عَلَيْهِ وسَلَّم: 

هِ الَّذينَ قَبْلَکُمْ َأنَّهْم کَاُنوا إِذا سََرقَ فِيهم الشَّرِيفُ تََرکُوهُ، وَإِذا سََرقَ ِفيهِمُ الضَّعِيف، أَقامُوا عََليْ

  عليه.  متفقٌ  «الحَد، وَايْمُ اللَّهِ لَْو أَنَّ فاطِمَةَ بِنْبتَ ُمحَمَّدٍ سَرََقتَ لَقََطعْتُ يَدَهَا 

أَتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ » : فَقَال ، وفی رِوَاية: فَتََلوََّن وَجُْه رسوِل اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

 ثُمَّ أمرَ بِتِلَْک المرَْأة، فقُطَِعتْ َيدُهَا. قَال: اسْتَغْفِرْ لی يا رُسولَ اللَّه. قَالَ أُسَامَة: «حُدودِ اللَّهِ،؟
 

 روايت است که: اهلل عنها یائشه رضعاز  -6771

کار زن مخزومی ايکه دزدی کرد بر قريش گران آمد و گفتند: کدام کس در مورد وی با 

محبوب  اهلل عنه یرضسخن می زند؟ وگفتند: جز اسامه بن زيد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

با وی  اهلل عنه یرضمه که می تواند بر وی جرئت نمايد و اسا اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 صحبت کرد.

فرمود: آيا در حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟ سپس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

برخاسته و خطبه خواند و فرمود: همانا هالک ساخت کسانی را که پيش از شما بودند که چون 

اتوان در آنها شريف و بلند مرتبه در آنها دزدی نمودی ترکش می کردند و چون ضعيف و ن

دزدی کردی، حد را بر او جاری می ساختند و سوگند به خدا که اگر فاطمه بنت محمد دزدی می 

 کرد، هر آئينه دستش را قطع می کردم.

دگرگون شده و فرمود: آيا در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که: چهرء 

 حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟



 931 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

به من آمرزش طلب فرما!  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: يا   عنهاهلل یرضاسامه 

 گفت: سپس در مورد آن زن امر نمود و دستش بريده شد.

 

باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سايهء شان و نهرهای آب و امثال  -356

 آن
 

اتَُّقوا » اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قَال:  رَُسول أَنَّ  عَنْهُ  اللَّه رَضِیَ  ُهرَْيَرةَ أَبی وَعَنْ -6776

 رواه مسلم. «الَّذِی يَتَخَلَّى فی طَريقِ النَّاسِ أَوْ فی ظِلِِّهمْ »  قَال: ومَا الَّالعِنَان؟ قَالُوا «الَّالعِنَيْن 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6776

ز دو کاری که سبب لعنت می شود بپرهيزيد. گفتند: و فرمود: ا اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 اين دو کاری که سبب لعنت می شود چيست؟

 فرمود: کسی که در راه مردم يا سايه شان نجاست می کند.

 

 باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ايستاده -352
 

اتِ ِبغَيْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَِد احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَالَّذِينَ ُيؤْذُونَ الُْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ و قال تعالی: }

 {58احزاب: } وَإِثْماً مُّبِيناً{

و خداند می فرمايد: آنانکه می رنجانند مردان و زنان مسلمان را بغير گناهی که کرده 

 باشند، هر آئينه برداشتند بار بهتان وگناه آشکاری را.
 

عَنْه: َأنَّ رُسولَ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم نََهى َأنْ يُبَال فی  اللَّه رَضیَ جَابِرٍ عَنْ -6772

 المَاءِ الرَّاکد. رواُه مسلم.
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6772

 از بول کردن در آب ايستاده منع فرمود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
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 فرزندانش را بر بعضی ديگر در بخشش باب کراهيت برتری دادن پدر بعضی از -353
 

 عَلَْيهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ رَسول بِهِ أََتى أَبَاهُ  أَنَّ عنُْهمَا اللَّه رِضیَ بَشِيرٍ  ْبنِ النُّعْمَانِ عَنِ -6773

َأکُلَّ » هِ وَسلَّم: فَقَالَ رَسُوُل اللَّهِ َصلّى اهللُ عَلَيْ إِنِّی نَحَْلُت ابْنی هذا غُالماً کَاَن لی، :فَقَال وسَلَّم

 . «فأَرْجِعْهُ »  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم: ال، فَقَال: «وَلَدِکَ نَحلْتَُه مِثْلَ هَذا؟

 ،القَال: « أَفَعَْلَت هَذا بِوََلِدکَ ُکلِّهِم؟ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رَسُولُ فَقَالَ: رِوَايَة وفی 

 َفرَجَعَ أَبی، فَردَّ تْلکَ الصَّدَقَة. «اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا فی أَوْالِدُکمْ » قَال: 

قَال:  يَا بَشِيرُ أََلکَ َولَدٌ سِوَى هَذا؟»  وفی رِوَايَة: فَقَال رسُولَ اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم:

فَال ُتشْهِدْنی إِذاً فَإِنِّی ال َأشْهَدُ عَلى جَوْرٍ »  قال: ال، قَال: «هَذا؟  أَُکلَّهُمْ َوهَبْتَ لَهُ مِْثلَ» قَال:  نَعَم،

 ». 

 . «ال تُشِْهدْنی عَلى جَوٍْر » : رِوَايَة وَفی 

أَيَسُرُّکَ َأنْ يَکُوُنوا إَِليْکَ فی الْبِرِّ َسوَاءً ؟ » ثُمَّ قَال:  «أَشْهدْ عَلى هذا غَيْرِی، »  :رواية وفی 

 متفقٌ عليه. «َفال ِإذاً » ، قَال: لى ب قَال: «
 

 از نعمان بن بشير رضی اهلل عنهما روايت است که گفت: -6773

آورده و گفت: من به اين پسرم برده ای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلپدرش او را نزد 

 را که از من است داده ام.

 مثل اين داده ای؟ فرمود: آيا به همهء فرزندانت اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 گفت: نه.

 فرمود: پس من او را به تو باز می گردانم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

فرمود: آيا اين کار را در مورد همهء  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که 

 فرزندانت نموده ای؟

 گفت: نه.

الت کنيد. و سپس پدرم باز گرديده فرمود: از خداوند ترسيده و در ميان فرزندان تان عد

 و آن صدقه به وی بازگشت.
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فرمود: ای بشير! آيا فرزند غير از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که: 

 اين داری؟

 گفت: بلی.

 فرمود: آيا به همه مثل اين دادی؟

 گفت: نه.

 فرمود: پس مرا شاهد مگير، زيرا من به ظلم گواهی نمی دهم.

 در روايتی آمده که مرا به ظلم شاهد مگير. و

و در روايتی آمده که: غير از من کسی را بر اين شاهد گير. سپس فرمود: آيا خوشت می 

 آيد که در نيکی نمودن همه با تو برابر باشند؟

 گفت: آری!

 فرمود: پس اين کار را مکن.

از ندارد، زیرا این امر سبب می شود ش: بدون عذر برتری دادن یک فرزند بر دیگری در عطا و بخشش جو
که حسادت و رقابت منفی در میان برادران بوجود آمده و در نتیجه بغض و کینه توزی و حس انتقام جوئی و عداوت 

 در میان شان پدیدار شود.

 ولی هرگاه نیازمند و نیکوکار به خود را بر غنی یا عصیانگر یا عاق فضیلت دهد باکی ندارد. )مترجم(.

 

باب تحريم عزاداری و سوگواری زن بر مرده بيش از سه روز جز بر شوهرش که  -354

 چهار ماه و ده روز است
 

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِیَ اللَّه : قَالَت َعنْهُمَا اللَّه َرضِیَ سَلَمَةَ أَبی بِنْتِ  زَيْنَبَ عَنْ -6774

وسَلَّم حِينَ ُتوُفِّی أَُبوها أَُبو سُفْيَاَن بْنُ حَرٍْب رَِضی اللَّه عَنْه، فدَعَْت  عَنْهَا زَوْجِ النَّبِیِّ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ 

مَالی بِطِيٍب فِيهِ صُْفرَُة خَلُوٍق أَوْ غَيْرِه، فَدهَنَتْ مِنُْه جَارِيَة، ُثمَّ مَسَّتْ بِعَاِرضَيْها. ثُمَّ قَالَت: وَاللَّهِ 

ال يِحلُّ » ی سَمِْعتُ رَُسولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُقولُ عَلى المِنْبرِ: بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَة، غَيْرَ أَنِّ

ة أَْشهُرٍ المْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَْومِ اآلخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ َثالثِ لَيَال، إِالَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَ 

ُثمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيَْنبَ بْنتِ جَحْش رَِضیَ اللَّه عَْنهَا حِينَ تُوُفِّیَ أَخُوهَا، َفدَعَتْ  قَالَتْ زَيْنَب: «وَعَشْراً 

ى بِطِيبٍ َفمَسَّتْ مِنْه، ُثمَّ قَالَت: أَمَا وَاللَّهِ مَالی بِالطِّيبِ مِنْ حاجَة، غَيْرَ َأنِّی سَمِْعتُ َرسُولَ اللَّه صَلّ
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ال يَحِلُّ المْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم اآلخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ »  َعلى المِنْبَر: اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ

 . متفقٌ عليه.«فَوْقَ َثاَلثٍ إاِلَّ َعلى زوجٍ أَرْبَعََة أَشْهٍُر وَعَشْراً
 

 ها روايت شده که گفت:اهلل عن یرضاز زينب بنت ابی سلمه  -6774

هنگامی که پدرش ابو  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلضی اهلل عنها همسر من بر ام حبيبه ر

سفيان بن حرب وفات يافت، وارد شدم وی خوشبوئی را طلبيد که در آن زردی بود، خلوق 

)مادهء خوشبو( يا جز آن بود و دختری را از آن چرب نموده و به رخسارهای خود دست کشيد. و 

شنيدم  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلزی ندارم، مگر از سپس گفت: واهلل من به خوشبوئی نيا

در حاليکه بر منبر بود می فرمود: روا نيست برای زنی که به خدا و روز آخرت ايمان دارد، اينکه 

بر مردهء بيش از سه روز، عزاداری کند، مگر بر شوهر  چهار ماه و ده روز. زينب گفت: سپس 

که برادرش وفات يافت. او خوشبوئی خواسته و از آن بر زينب بنت جحش وارد شدم هنگامی 

اهلل عليه  یرسول اهلل صلماليد و سپس گفت: واهلل من به خوشبوئی نيازی ندارم، جز اينکه از 

در حاليکه بر منبر بود شنيدم که می فرمود: برای زنی که به خدا و روز آخرت ايمان دارد،  وسلم

عزاداری کند جز بر شوهر که چهار ماه و ده روز روا نيست که بر مردهء بيش از سه روز 

 عزاداری می نمايد.

 

باب تحريم فروختن شهری برای صحرائی و رفتن پيشا پيش سوارها و فروختن  -355

بر فروختن و خواستگاری کردن بر خواستگاری برادرش، مگر اينکه خود اجازه دهد يا 

 درخواست او رد گردد
 

نََهى َرسُولُ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضٌِر  لَّه عَنْهُ قَال:ال رَِضیَ أَنَسٍ عَنْ -6775

 متفق عليه.لِبَادٍ وَإِنْ کَانَ أَخَاهُ ألَبِيه وَأُمِّه. 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6775

ائی( هر از فروش شهری به صحرائی )بيابانی و روست اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

 چند که برادر نسبی او باشد، منع فرمود.
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ش: در مورد تحریم فروش شهری مال اطرافی را و آن اینکه روستایی و بدوی متاعی را بیاورد که مورد 
نیاز مردم است و بخواهد آنرا بقیمت وقت بفروشد، ولی شهری بگوید، آنرا نزدم بگذار تا گرانتر فروشم، جمهور گفته 

 ای تحریم است، اگر بدان علم داشت.اند که نهی بر
 

ال تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسول قالَ: قال عَمرَ ابْنِ وَعَنِ -6771

 متفقٌ عليه. «يُهْبَطَ بِهَا إلى األَْسواقِ 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6771

فرمود: به استقبال امتعه نرويد تا اينکه به بازارها فرود  ليه وسلماهلل ع یرسول اهلل صل

 آيد.
 

» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: »  :قَال عَنْهُما اللَّه رَضِی عَبَّاسٍ ابْنِ وَعَنِ -6777

ال يکُوُن قال: « ال يَبِعْ حَاضِرٌ لِباد؟ » اووس: ما فَقَالَ َلهُ طَ ، «ال تَتَلَقَّوُا الرُّکْبَان، َوال يِبعْ حَاضِر لِبَادٍ 

 متفقٌ عليه. لَهُ سَمْسَارا.
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6777

فرمود: به استقبال سوارها نرويد و شهری به باديه نشين  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 نفروشد.

 يه نشين نفروشد؟طاووس به وی گفت: چه چيز را شهری به باد

 فرمود: که دالل او نباشد.
 

نََهى رَُسولُ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم أَْن يَبِيعَ  :قَال عَنْهُ اللَّه َرضِیَ  هَُريَْرةَ أَبی وَعَنْ -6778

خِيه، وال تْسألِ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَال تَنَاجَشُوا وال يبع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيه، وال يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَ

 المرأُة طالَق أخْتِهَا لِتَکْفَأ مَا فی إِنَائِهَا.

نََهى رَسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم عَنِ التَّلقِّی وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ  :قَال رِوَايَةٍ وفی 

ُجلُ عَلى سْومِ أخيه، ونََهى عَنِ النََّجشِ ألَعْرابی، وأنْ تشَْترِطَ المرَْأةُ َطالقَ أُخْتِهَا، وَأنْ يَسْتَام الرَّ

 متفقٌ عليه. والتَّصْريةِ.
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6778
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منع کردند از اينکه شهری برای باديه نشين بفروشد، و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رد بر فروش برادرش نفروشد و قيمت افزائی مکنيد )بدون اينکه قصد خريد داشته باشيد( و م

بر خواستگاری برادرش خواستگاری نکند و زن طالق خواهرش را بخواهد تا آنچه را که در 

 طرف اوست، دگرگون سازد )يعنی تا خود با طالق او با شوهرش ازدواج کند.(

 از استقبال کردن )قافله ها( و اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو در روايتی آمده که گفت: 

از اينکه مهاجر )شهری( برای بدوی بفروشد و اينکه زن طالق خواهرش را درخواست کند و 

اينکه شخص قصد خريدن چيزی را کند که برادرش قصد آن را نموده و از قيمت افزائی )بدون 

 قصد خريد( منع فرمود.

شرط گذاشته بگوید، معامله  : به اینکه برای خریدار بعد از عقد معامله یا در مدتی که او"علی بیع اخیه"ش: 
ات را بهم زن من به قیمت کمتری عین متاع را بتو می دهم یا بهتر از آن را به عین قیمت بتو می دهم و همچنان 

لتکفا ما فی "هرگاه به فروشنده بگوید: معامله ات را بهم زن من به قیمت بیشتری آنرا از تو خریداری می کنم. 
 دینی اش با شوهرش ازدواج نماید. : یعنی در عوض خواهر"انائها

 

ال يبِعْ »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى اللَّهِ َرسُولَ أنَّ عَنْهُمَا، اللَّه رضی عَُمرِ  ابْنِ وَعنِ -6779

 متفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ « بَعْضُُکمْ عَلى بَيْعِ بعْض، وال يَخُْطبْ على ِخطْبة أخِيهِ إالَّ أنْ يَأْذَنَ َلُه 

 مسلم.
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6779

فرمود: بعضی از شما بر فروش بعضی ديگر نفروشد و بر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خواستگاری برادرش خواستگاری نکند، مگر اينکه برايش اجازه دهد.
 

» اللَّهِ صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قَال:  رَسُولَ أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی عَامِرٍ بنِ  عُقْبةَ وَعَنْ -6781

المُؤْمِنُ أخُو الُمؤمِن، فَالَ يِحلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيِه وَالَ َيخْطِْب علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى 

 رواهُ مسلم. «يَذَر 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز عقبه بن عامر  -6781

فرمود: مؤمن برادر مؤمن است، پس برای مؤمن روا   عليه وسلماهلل یرسول اهلل صل

نيست که بر فروش برادرش بفروشد و يا بر خواستگاری برادرش خواستگاری کند تا اينکه 

 ترکش نمايد.
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 باب منع از بيهوده خرج کردن در راههای نا مشروع -351
 

إنَّ اللَّه » سُولُ اللَِّه صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم: رَ قَال: قَال عَنْهُ اللَّه رضی ُهرْيرةَ  أبی عَنْ -6786

 وَأنْ  شَيْتا، بِهِ  ُتشرکُوا وَال َتعْبُدوه، أنْ لَُکمْ فَيَرضی: ثَالثا لَکُمْ وَيَکْرَه ثالثا، لَکُمْ يَرضی تَعَالى 

رواه  «ال، وَکَثْرَةَ السُّؤال، وإضَاعَةَ المَالِ وَقَ قِيلَ: لَُکم ويَکْرهُ تَفَرَُّقوا، وَال َجمِيعاً اللَّهِ ِبحَبْلِ تَعْتَِصموا

 مسلم، وتقدَّم شرحه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6786

فرمود: خداوند سه چيز را برای شما پسنديده و سه چيز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ده و به وی چيزی را را برای شما زشت داشته است. برای شما می پسندد که او را پرستي

شريک نگردانيده و همه به ريسمان خدا چنگ زده و پراکنده نشويد و برای شما گفتگوی بسيار 

 و زياد سؤال نمودن و ضايع کردن مال را زشت می دارد.

 شرحش قبال گذشت.
 

شُعبةَ فی کتاب إلى  أمْلَى عََلیَّ الُمغِيَرةُ بنُ: قال ُشعْبَة بن الُمغِيَرةِ کَاِتبِ وَرَّادٍ وَعَنْ -6782

اَل إلَهَ » مُعَاويَةَ رضی اللَّه عنْه، أنَّ النبیِّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم کَانَ يَُقول فی دُبرِ ُکلِّ صَالةٍ مَکْتُوَبة: 

مَّ الَ ماِنعَ لِمَا إالَّ اللَّه وَحدَهُ الَ َشرِيکَ َله، لَُه المُْلکُ وَله اْلحَمْد وَُهوَ عََلى کُلِّ َشیءٍ قَدِير، اللَّهُ 

کَاَن يَنْهَى عَنْ قِيل » وَکَتََب إلَْيهِ أنَُّه  «أعْطَيْت، َوالَ ُمعِْطَی لِمَا مَنَعْت، َوالَ ينْفَُع ذَا الجَدِّ مِنَْک الْجَدُّ 

 «اتِ، وَمَنْعٍ وهَاتِ وقَال، وإضَاعَةِ المَال، َوکَثْرِة السُّؤَال، وَکَاَن يَنَْهى عَْن عُقُوِق األمهَّاتِ، ووأْدِ الْبَنَ

 متفقٌ عَلَيْه، وسبق شرحه.
 

 از ورّاد کاتب مغيره روايت شده که گفت: -6782

 یپيامبر صلبر من امالء نمود که  اهلل عنه یرضمغيره بن شعبه در نوشتهء برای معاويه 

وی نوشت بعد از هر نماز مفروضه می گفت: ال اله اال اهلل وحده ال شريک... و به  اهلل عليه وسلم

از بگومگو و ضايع ساختن مال و زياد سؤال کردن منع می نمود و  اهلل عليه وسلم یصلکه وی 

هم از نافرمانی مادران و بگور کردن دختران و منع کردن حق و طلب کردن بدون حق منع می 

 فرمود.
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باب ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوی مسلمان به سالح و امثال آن خواه از  -357

 مزاح باشد و يا راستی و منع از دست بدست کردن شمشير از غالف کشيده روی
  

اَل يِشْر » عَن أبی هَُريَْرة رضی اللَّه عَنْه عَنْ رَُسولِ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: -6783

 «زُِع فی يَِده، فَيَقَعَ فی حُفَْرةٍ من النَّارِ أحَدُکُْم إلَى أخِيِه بِالسِّاَلح، فَإنَُّه الَ َيدْرِی لَعَلَّ الشَّيْطَاَن يَنْ

 متفقٌ عليهِ.

مَنْ أشارَ إلَى أخيِه » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى الْقَاسِمِ  أبُو قَالَ: قَال ِلمُسِْلمٍ  رِوَايةٍ وفی 

 . «ِه بِحَدِيَدة، فَإنَّ المَالئِکةَ َتلْعنُهُ حتَّى يَنْزِع، وإنْ کَان أخَاهُ ألبِيهِ وأُمِّ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6783

فرمود: هيچکدام شما با سالح بسوی برادرش اشاره  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

نکند، زيرا وی نمی داند شايد شيطان در دست او فساد بوجود آورده و در نتيجه در گودالی از 

 دوزخ بيفتد.

فرمود: کسی که بسوی  اهلل عليه وسلم یصلبو القاسم و در روايتی از مسلم آمده که: ا

برادرش به کاردی اشاره کند، هر آئينه فرشتگان او را لعنت می کنند، هر چند برادر اعيانی اش 

 باشد.
 

نََهى رسُولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم أْن يُتَعَاطَى » : قَال عْنهُ اللَّه رضی جابرٍ  وَعَنْ -6784

 .حسَن حديثٌ: وقال والترمذی داود، أبو رواهُ . «فُ مَْسلُواًل السَّيْ
 

 :گفت اهلل عنه روايت شده که یاز جابر رض -6784

از اينکه شمشير کشيده از غالف دست بدست شود، منع  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 فرمود.

 

ادا نمايد، مگر باب منع از بيرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فريضه را  -358

 آنکه عذری داشته باشد
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کُنَّا قُعُوداً مع أبی هُريْرةَ رضی اللَّه عنُه فی المسْجِد، فَأَذَّنَ : قال الشَّعْثاءِ أبی عَنْ -6785

المؤَذِّن، فَقَام رَُجلٌ مَِن المسْجِِد يَمِْشی، فَأتْبعهُ أبُو ُهريْرةَ بَصرهُ حتَّى خَرَج مِنَ المسِْجدِ، فقَالَ 

 رواه مسلم. بُو ُهرْيرَة: أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم.أ
 

 از ابو الشعثاء روايت شده که گفت: -6785

در مسجد نشسته بوديم، سپس مؤذن اذان داد و مردی از  اهلل عنه یرضهمراه ابو هريره 

چشمش را به وی دوخت تا  اهلل عنه یرضمسجد برخاسته و شروع به رفتن کرد. ابو هريره 

گفت: اما اين شخص ابوالقاسم  اهلل عنه یرضاينکه از مسجد بيرون برآمد، سپس ابوهريره 

 را نافرمانی نمود. اهلل عليه وسلم یصل

 

 باب کراهيت رد کردن ريحان )نازبو( بدون عذر -359
 

مَنْ »  رَسُولُ اللَّه صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم: قَالَ: قَال عَنْه، اللَّه رضی ُهرْيرَةَ  أبی عَنْ -6781

 رواهُ مسلم. «عُرَِض عَلَيْهِ رْيحَان، َفال يَرُدَّه، فَإنَّهُ خَفيُف المَْحمل، طَيِّبُ الرِّيِح 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6781

نبايد آن را رد کند، فرمود: به هر کس که ريحان دهند،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 زيرا بردن آن سبک و بوی آن خوش است.
 

 َيرُدُّ  ال کَانَ  وسَلَّم عَلَْيهِ  اهللُ َصلّى النبیَّ أنَّ عَنْهُ  اللَّه رضی مَالِکٍ بنِ  أنَسِ وَعَنْ -6787

 .البُخاری رواهُ. الطِّيب
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6787

 خوشبويی را رد نمی نمود. سلماهلل عليه و یرسول اهلل صل

 

باب کراهيت ستايش در روبروی شخصی که بر او از فسادی مثل خود بينی و  -311

 غيره هراس شود و روا بودن آن در مورد کسی که از اين موضوع در امان باشد
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عَلَيْهِ وسَلَّم سَمِعَ النَّبیُّ صَلّى اهلُل : قَال عَنْهُ اللَّهُ  رضی األْشعرِیِّ مُوسى أبی عَنْ -6788

 متفقٌ عليه.« أهْلَکْتُم، أوْ َقطعُْتمْ َظهرَ الرَُّجلِ »  رَجاُلً يُثْنی عَلَى رَجُلٍ وَُيطْرِيهِ فی المدْحَة، فَقَال:
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6788

وصيفش مبالغه می شنيد که مردی، مردی را ثنا نموده و در ت اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 کند.

 فرمود: نابود ساختيد، يا فرمود: کمر مرد را بريديد.
 

 فَأَثَْنى وسَلَّم، عَلَيْهِ اهللُ َصلّى النبی عِنْدَ ذَِکرَ رجُالً  أنَّ عنْهُ  اللَّه رضی بَْکَرة أبی وَعَنْ -6789

» يقُولُُه مِرَاراً  «ويَْحکَ َقطَْعت عُُنقَ صَاحِبکَ » : وَسلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى النبی فَقَالَ خَيْرا، رَجُلٌ  عَلَيْهِ

، إنْ کَانَ أَحدُُکمْ مَادِحًا ال مَحَالَة، فَلْيَقُل: أَحِْسبُ کَذَا وکَذَا إْن کَاَن َيرَى أنَُّه کَذَِلک، وَحَسِيبُهُ اللَّه

 متفق عليه. «والَ يَُزکَّى علَى اللَّهِ أَحدٌ 
 

 روايت است که: هاهلل عن یرضاز ابوبکره  -6789

 ياد کرده شد و مردی بر وی ثنای خير گفت.  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمردی در حضور 

فرمود: وای بر تو گردن رفيقت را بريدی. آن را بار بار می  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

و گفت: هرگاه يکی از شما خواهی نخواهی ستايش کننده است، بايد بگويد: گمان می کنم که ا

چنين و چنان است. اگر می ديدکه او همچنان است و خداوند محاسبه کنندهء اوست و 

 هيچکس بر خداوند تزکيه نمی شود.
 

 عُثْمَانَ  يَمْدَحُ جعَل رَجُالً  أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی المِقْدَادِ عنِ الْحَارِث، بنِ هَمَّامِ وَعَنْ -6791

ثَا عَلَى ُرکْبَتَيْه، فَجَعََل يَحْثُو فی وَجِْههِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُْثمَان: فَجَ المِقْداد، فَعَِمدَ عنه، اللَّه رضی

إذَا رََأيْتُمُ المَدَّاحِين، فَاحْثُوا فی » إنَّ َرسُولَ اللَّهِ صَلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم قَال:  فَقَال: مَا شَأْنُک؟

 رَوَاُه مسلم. «وَجُوهِهُِم التُّرابَ 

 هِ األحَادِيثُ فی النَّهْی، وَجَاءَ فی اإلبَاحَةِ أحَادِيثُ کثِيرٌَة صَحِيحَة.فَهَذِ 

 کَمَالُ  عِنْدَهُ المَمْدُوحُ کَانَ إنْ: يُقَال أنْ األحَاِديثِ بَيْنَ الجَمْعِ وَطريقُ:  العُلَمَاءُ قَالًَِ          

حَْيثُ ال يَفْتَتِن، وَال يَغَْترُّ ِبذَلِک، وَال تَلَْعبُ بِهِ نَفُْسه، بِ تَامَّةٌ  وَمَعْرِفَة نَفْس، وَريَاضَةُ وَيَقِين، إيمَانٍ

 کََراهَةً  وَجْهِهِ فی فَلَيْسَ بَِحرَامٍ وَال مَکُْروه، وإنْ خِيفَ عَلَيِْه َشیءٍ منْ هَذِِه األُمورِ کُِرهَ مَدْحُهُ 
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ة فی ذَِلک. وَمِمَّا جَاءَ فی اإلبَاحَةِ قَوْلُهُ صَلّى المُختَلفَ األحاديثُ تُنزَّلُ التَّفْصِيلِ هَذَا وعَلَى شَدِيدَة،

أی: مِنَ الَّذِينَ يُدْعَْوَن مِنْ  «أْرجُو أْن َتکُوَن مِنْهُْم » اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم ألبی بَْکرٍ رضی اللًَِّه عَنْه: 

أی: لَسْتَ مِنَ الَِّذينَ ُيسْبِلُونَ  « لَْستَ مِنْهُمْ » جَمِيعِ أبْوابِ الْجَنَِّة لِدُُخولِهَا، وفی الحَديثِ اآلخَر: 

مَا رَآکَ الشَّيْطَانُ سَالِکاً َفجّا إالَّ » أُزُرَُهمْ خُيَالَء . وَقَالَ َصّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم ِلعَُمَر رضی اللَّه عَنْه: 

» جُمَْلةً مِنْ أطْرَافِهَا فی کتاب:  ، وَاألحَادِيثُ فی اإلبَاحَِة کَثِيرَة، وَقَدْ َذکَْرتُ« سلکَ فَجّا غَيْرَ فَجِّک 

 « .األذْکَار 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز همام بن حارث از مقداد  -6791

دو زانو نشسته و  اهلل عنه یرضکرد. مقداد  اهلل عنه یعثمان رضمردی آغاز به ستايش 

 شروع به پاشيدن سنگريزه به رويش نمود. 

 گفت: چکار می کنی؟به او  اهلل عنه یعثمان رض

فرمود: چون مداحان و ستايشگران را ديديد به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: 

 رويشان خاک بپاشيد.

 اين احاديث وارده در منع است و در اباحت مدح احاديث صحيحهء زيادی آمده است. 

مدح  علماء می گويند که: راه جمع کردن بين احاديث اين است که گفته شود، هرگاه

شده دارای کمال ايمان و يقين و رياضت نفس و شناخت کامل باشد، بنحوی که به فتنه نيفتاده 

و بدان مغرور نشده و نفسش با او بازی نکند، پس نه حرام است و نه مکروه و اگر بر وی از 

 چيزی از اين امور ترسيده شود و مدح و ستايش او روبرويش دارای کراهيتی شديد است.

 ن تفصيل احاديث مختلفه در اين مورد توجيه می شود.و به اي

برای  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلو از جملهء آنچه که مورد اباحت آمده، فرمودهء 

 است: اهلل عنه یابوبکر رض

اميدوارم که تو از جملهء آنها باشی، يعنی از جملهء کسانی که از همهء دروازه های 

 ند.بهشت برای ورود به آن دعوت می شو

و در حديث ديگر آمده که: تو از آنها نيستی، يعنی از جملهء کسانی که از روی تکبر 

 شلوار شان را می کشانند، نيستی.
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فرمود: هيچگاه شيطان ترا نديد که  اهلل عنه یعمر رضبرای  اهلل عليه وسلم یصلو هم 

 .به راهی روانی، مگر اينکه به راه ديگری غير از راهی که تو می روی رفت

 ذکر نموديم. "اذکار"و احاديث در مورد اباحت زياد است و گوشهء از آن را در کتاب 

 

باب در مورد اينکه بيرون شدن از شهری که در آن وبا آمده، مکروه است،  -316

 چنانچه داخل شدن در آن، در اين حالت نيز کراهيت دارد
 

 {78النسآء: } ْوتُ وََلوْ کُنتُمْ ِفی ُبرُوجٍ مُّشَيََّدةٍ {و قال تعالی: }أَيْنَمَا تَکُونُواْ يُدِْرککُّمُ الْمَ

 {695البقره: } قال تعالی: }وَاَل تُلُْقواْ بَِأيْدِيکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ{
 

خداوند می فرمايد: هرجا باشيد، دريابد شما را مرگ، اگر چه باشيد در محلهای محکم. 

 78نساء: 

 .695با دستهای خويش به هالکت. بقره: و می فرمايد: و ميندازيد خود را 
 

 إلَى َخرَجَ  عَنْهُ اللَّه رضی اْلخَطًَِّابِ بْنِ عَُمر أنَّ عَنْهُمَا اللَّه رضی عَبَّاسٍ ابْنِ وَعَنْ -6796

فَأَخْبَرُوهُ أنَّ اْلوبَاءَ   وَأصْحَابُهُ الجَرَّاحِ بْنُ عُبَيْدَةَ أبُو  األجْنَادِ أُمَراءُ لَقِيَهُ بَِسرْغَ کَانَ إذَا حَتَّى الشَّامِ

فَدَعَوتُهم،  فَقَالَ لی عُمَر: ادْعُ لی المُهاجرِين األوَّلِينَ قَدْ وَقَعَ بالشَّام، قَالَ ابْنُ عَبَّاس:

ال َنرَى خَرَجْتَ ألَمْر، و فَاسْتَشَارهم، وَأَخْبرَُهم أنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فَاخْتلَفوا، فَقَالَ بَعُْصهُم:

مََعکَ بَقِيَّة النَّاسِ وَأصْحَاُب رُسولِ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وَسلَّم، وَال  وَقَالَ بَْعضُهُم: أنْ تَرْجَِع عَنْه.

ادْعُ لی اأَلنْصَار، فَدعَوُتهُم، ثُـمَّ قَال:  ارَْتفِعُوا عَنِّی،فَقَال:  نَرَى أْن تُقْدِمَهُم عََلى هذا الَْوبَاءِ ،

ارَْتفِعُوا عَنِی، ُثمَّ قَال: ادْعُ لی  فَقَال:سْتَشَارهم، فََسلَکُوا َسبِيلَ المُهاجرِين، وَاختَلَفوا کَاخْتالفهم، فَا

ن، مَنْ کَانَ هَا هُنَا مِنْ مَْشيَخَةِ قُرَيٍْش مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَتْح، فَدَعَْوتُهُم، فَلَْم يَخْتَلِْف عليه مِنْهُْم رَُجال

فَنَادى عُمَرُ رضی اللَّه عَنْهُ فی النَّاسِ: نَرَى أنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَالَ تُقْدِمَهُم عََلى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالُوا: 

أَِفرَاراً مِنْ قَدَرِ َفأَصْبِحُوا عَلَيْه: فَقَال أبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ رضی اللَّهُ عَنْه:  إنِّی مُصْبِحٌ َعلَى ظَْهر،

نََعمْ نَفِرُّ منْ وکَانَ ُعَمرُ يَْکرَهُ ِخالفَه،   لَْو غَيْرَُک قَالَهَا يَا أبَا عُبيْدَة،فَقَالَ عُمَُر رضی اللَّه عَنْه:  ه؟اللَّ

رَى قَدَرِ اللَّه إلى قَدَِر اللَّه، أرأَيْتَ َلوْ کَاَن لََک إبِل، َفهَبَطَتْ وَادِيًا لُه عُدْوَتَان، إحْدَاهُمَا َخصْبة، واألخْ 

فجَاءَ  جَدْبَة، ألَيْسَ إنْ رَعَيَْت الخَصْبَةَ رعَيْتَهَا بقَدَرِ اللَّه، وإنْ رَعَيْتَ الَجدْبََة رعَيْتَهَا بِقَدَر اللَّه، قَال:

ذَا عَبْدُ الرَّحْمَِن بُْن عَوٍْف رضی اللَّه عَنْه، وَکَاَن ُمتَغَيِّباً فی بَعِْض حَاجَتِه، فَقَال: إنَّ عِنْدِی مِْن هَ
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إذَا َسمِعْتُْم ِبهِ ِبأرْض، فالَ تَقْدمُوا عَلَيْه، وإذَا »  عِلْما، سَمِْعتُ رَسُوَل اللَّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم يَقُول:

رَفَ، فَحَمِدَ اللَّه َتعَالى عَُمرُ رضی اللَّه عَنْهُ وَانْصَ  «وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَال تْخرُجُوا ِفرَاراً مِنْهُ 

 متفقٌ عليه.
 

 اهلل عنهما روايت است که: یابن عباس رضاز  -6796

 "سرغ"برای سفر شام بيرون آمدند تا که به منطقه ای  اهلل عنه یرضعمر بن خطاب 

رسيدند و در آنجا سرداران لشکرها )شهرهای شام، فلسطين، اردن، دمشق، حمص و 

ودند و به وی خبر دادند که در قنسرين( ابوعبيده بن جراح و يارانش، با وی مالقات نم

برايم  اهلل عنه یعمر رضما  می گويد: اهلل عنه یابن عباس رضشام وبا آمده است. 

گفت: مهاجرين اولين را برای مشورت بحضورم بخوان و من آنان را خواندم و با ايشان 

الف مشورت کرد و به آنان خبر داد که در شام وبا آمده است. در اين باره مهاجرين اخت

نظر داشتند. برخی می گفتند که برای امر مهمی سفر نمودی و ما بر اين نظر نيستيم تا 

رسول اهلل از آن برگردی و برخی ديگر را بر اين عقيده بود که با شما باقی مردم و ياران 

هستند. ما را مصلحت بر اين نيست تا آنان را با وبا رويا رو کنی. در  اهلل عليه وسلم یصل

گفت: از نزدم برخيزيد وبه من گفت: برايم انصار را برای  اهلل عنه یعمر رضت اين وق

مشورت دعوت کن و من دعوت شان کردم و بعد از مشورت و دعوت شان آنان نيز 

 همان نظری را داشتند که مهاجرين داشتند و در اين موضوع ميان شان اختالف نظر بود.

ه از بزرگان قريش که بعد از فتح مکه هجرت گفت: کسانی را ک اهلل عنه یعمر رضبعداً 

نموده اند و اينجا هستند را برای مشورت دعوت کن و در اين وقت جز دو نفر شان باقی 

به يک نظر بودند و گفتند: عقيده بر اين است تا مردم را واپس برگردانيد و بر وبا پيش 

هء شما آمادهء بازگشت فرياد برآورد، ما بر می گرديم، هم اهلل عنه یعمر رضنسازيد، 

 شويد.

با شنيدن اين حرف گفت: آيا از تقدير الهی فرار و گريز  اهلل عنه یرضابوعبيده بن جراح 

 می کنيد؟

در پاسخ گفت: کاش غير از تو ای ابوعبيده اين سخن را می گفت، و  اهلل عنه یعمر رض

بسوی تقدير خدا می عمر مخالفت با ابوعبيده را نمی پسنديد و گفت: بلی از تقدير خدا 

گريزيم، آيا چگونه می بينی اگر ترا شتری باشد و در واديی قرار يابد که دو طرف داشته 

باشد در يکی علف تازه و فراوان در ديگری علف خشک و کم، آيا چنين نيست که هرگاه 
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وی را بطرف علف های تازه و فراوان برانی بسوی تقدير الهی رانده ای و اگر او را 

 خشکی و کم علفی برانی باز هم بسوی تقدير الهی رانده ای؟بسوی 

اهلل  یرضمی گويد: در اين وقت بود که عبد الرحمن عوف اهلل عنهما  یابن عباس رض

آمده و جهت ضرورتی در آنجا نبود و غائب شده بود وگفت راجع به اين مستله  عنه

مود: اگر در باره ای مرض وبا می فر اهلل عليه وسلم یپيامبر صلمعلوماتی دارم که شنيدم 

در سرزمينی شنيديد، جلو نرويد و گر در آنجا بوديد، پس به قصد گريز بيرون نشويد. در 

 ثنای خداوندی را نموده و از سفر بازگشت. اهلل عنه یعمر رضاين وقت 

و تسلیم ش: منع از خروج از سرزمینیکه وباء در آن واقع شده برای آنست که مسلمان باید توکل نموده 
قضا و قدر الهی شود و منع از دخول در شهریکه  وبا واقع شده برای احتیاط و دور اندیشی و دوری گزیدن 

 از اسباب هالکت است.
 

إذَا »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  َصلّى النَّبِیِّ عنِ عَنْهُ  اللَّه رضی زَيْدٍ  ْبنِ أُسَامَةَ وَعَنْ -6792 

 متفقٌ عليه.« بِأَْرض، فاَلَ َتدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْض، وَأَنُْتمْ فِيهَا، فَالَ َتخْرُجُوا مِنْهَا  سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز اسامه بن زيد  -6792

فرمود: وقتی راجع به مرض طاعون در سرزمينی اطالع  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

گاه در سرزمينی بوديد که در آن طاعون آمد، پس از آنجا يافتيد، در آن داخل نشويد و هر

 بيرون نشويد.

 

 باب حرمت شديد جادوگری و سحر -312
 

اجْتَنِبُوا » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النبیِّ عَنِ عَنْهُ اللَّه رضی ُهرَْيرَةَ  أبِی وَعَنْ -6793

الشِّْرکُ بِاللَّه، السِّحْر، وَقَتْلُ النَّفْسِ التی » لَِّه وَمَا هُن؟ قَال: قَالُوا: يَا رسُوَل ال «السَّبْعَ المُوبِقَاتِ 

مِناِت حرَّمَ اللَّه إالَّ بِالْحَق، وََأْکلُ الرِّبَا، وَأْکلُ مَالِ اليتيم، والتَّوَلِّی َيوْمَ الزَّحْف، وقَذفُ المُْحصنَات المُؤ

 متفقٌ عليه. «الْغَافِالت 
 

 روايت است که: هلل عنها یرضاز ابو هريره  -6793
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فرمود: از هفت چيز هالک کننده بپرهيزيد. سؤال شد که آنها  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 چيست؟ 

فرمود: شرک به اهلل، سحر و جادو، کشتن نفسی را که  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

گ خداوند جز به حق حرام ساخته است، خوردن سود، خوردن مال يتيم، فرار از صف جن

 در روز هجوم مسلمين بر دشمن، و متهم ساختن زنان پاکدامن عفيفهء مؤمنه، بر زنا.

 

 

باب منع از مسافرت با قرآن بسوی شهرهای کفار، هرگاه بيم آن رود که بدست  -213

 دشمنان افتد
 

{ البقرة النَّاسَ السِّحَْر  وَمَا کََفرَ سُلَيْمَاُن وَلَـکِنَّ الشَّيْاطِينَ کَفَرُواْ يَُعلِّمُونَ قال اهلل تعالی:}

{612} 
 

خداوند می فرمايد: و سليمان کافر نشده است و ليکن شياطين کافر شدند که جادو را 

 612برای مردم تعليم می دادند. بقره: 
 

نَهَى رَسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أْن » : قَال عَنْهُمَا اللَّه رضی عُمَرَ ابْنِ عَنْ -6794

 متفقٌ عليه. «يُسَافَرَ بالقرآن إلَى أْرضِ الَْعدُوِّ 
 

 مرويست که گفت:اهلل عنهما  یاز ابن عمر رض -6794

از مسافرت با قرآن به سرزمين دشمنان اسالم منع  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 داشته اند.

 

تن و باب تحريم استعمال ظروف طال و نقره در خوردن و آشاميدن و وضوء ساخ -314

 مسائل ديگر
 

الَّذِی » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رَُسولَ أنَّ عنها اللَّه رضی سَلَمَةَ أمِّ عَنِ -6795

 متفقٌ عليه. «يَشَْربُ فی آنِيَةِ الِْفضَّةِ إنَّمَا يَُجرْجِرُ فی بَطْنِِه نَار جَهَنَّمَ 
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 .« أوْ يَْشرُب فی آنيةِ الِْفضَِّة وَالذَّهَب  إنَّ الَّذِی يَأکُلُ» : لمُْسلم روايةٍ  وفی 
 

 ها روايت است که:اهلل عن یرضاز ام سلمه  -6795

فرمود: کسی که در ظرف نقره، آب می آشامد در واقع در  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 شکمش آتش دوزخ را جريان می دهد.

 می خورد، يا می آشامد.در روايتی از مسلم چنين است: آنکه در ظرف طال و نقره 
 

إنَّ النبیَّ صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم نَهَانَا عَنِ الحَرِير،  :قال عَنْهُ اللَّه رضی حُذَيْفَةَ وعنْ -6791

 «هُنَّ لهُمْ فی الدُّنْيَا وَهِیَ لَکُمْ فی اآلِخرِة »  والدِّيباج، وَالشُّرْب فی آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة، وقال:

 قٌ عليه.متف

وفی روايٍة فی الصَّحِيَحيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضی اللَّه عَنْه: سَمِْعتُ رَسُوَل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيْهِ 

ال تَلْبُِسوا الحَرِيرَ وَال الدِّيبَاج، وال تَْشرَبُوا فی آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَال تَأْکُُلوا فی » وسَلَّم يَقُول: 

 . «صِحَافِهَا
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز حذيفه  -6791

ما را از ابريشم ضخيم و نازک و آشاميدن در ظروف طال و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 نقره منع داشته است، و فرموده اين چيزها برای کفار در دنيا و برای شما در آخرت است.

اهلل عليه  یرسول اهلل صلاز  آمده که: اهلل عنه یرضدر روايتی در صحيحين از حذيفه 

شنيدم که می فرمود: ابريشم و ديباج را نپوشيد، و در ظروف طال و نقره نياشاميد و همين  وسلم

 گونه در آن چيزی نخوريد.
 

کنْتُ مَع أنَسِ بن مالک رضی اللَّه عنْهُ عِنْد نََفرٍ مَِن  :قال سِيرينَ بن أنس وعَنْ -6797

دَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ ِفضَّة، فَلَمْ يأکُلْه، فَقِيلَ َلهُ حوِّلهُ فحوَّلَه عَلى إنَاءٍ مِنْ َخلَنْج، بفَالُو فَجِیءَ  المجُوس، 

 رواه البيهقی بإسْنادٍ حَسن. وجِیءَ بِهِ فَأکَلَه.
 

 از انس بن سيرين مرويست که گفت: -6797



 946 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

ر ظرف نزد شخصی از مجوس بوديم که فالودهء ب اهلل عنه یرضهمراه انس بن مالک 

نقره آورد و وی نخورد و گفت: در ظرف ديگر بريز، چنانچه وی بر ظرف خلنج ريخته و آورد و 

 وی خورد. )خلنج، نام درختيست که از چوب آن ظروف را می ساختند(.

 

 باب حرمت پوشيدن لباسی که زعفران مالی شده باشد -315
 

 لّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يََتزَعْفَر الرَّجُل.نََهى النبی صَ :قال عَنْهُ اللَّه رضی أنسٍ عَنْ -6798

 متفقٌ عليه.
 

 :فرمود که شدهاهلل عنه روايت  یاز انس رض -6798

 از اينکه مرد به بدنش زعفران بمالد، منع داشته است. اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

رأَى النبی َصلّى اهلُل : قال عَنْهُمَا اللَّه رضی العاص بن عَمْرو بنِ اللَّه عبدِ وعنْ -6799

بلْ »  قلت: أغْسِلُهُمَا؟ قال: «أمُّکَ أَمرَْتکَ بهذا؟ »  عَلَيْهِ وسَلَّم َعلَیَّ ثَْوبَيْنِ مُعَصَْفرين فَقَال:

 .«أحْرقْهُما

 رواه مسلم. «إنَّ هذا منْ ثيَاِب الکُفَّار فَال تَلْبسْهَا » : فقال رواية، وفی 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنهما  یبن عاص رض عبد اهلل بن عمرواز  -6799

مرا ديد، در حاليکه دو لباس زرد پوشيده بودم و فرمود: آيا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مادرت ترا به اين امر کرده؟ 

 جواب دادم که شستويش می دهم.

 فرمود: بلکه آن را آتش زن.

 ای کفار است، پس آن را نپوشيد.و در روايت ديگر آمده که فرمود: اين لباسها از لباسه

 

 باب منع از سکوت در روز تا شب -311
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ال »  حَفِْظتُ عَنْ رَسُولِ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: :قال عَنْهُ اللَّه رضی علیٍّ عَنْ -6811

 رواه أبو داود بإسناد حسن.« يُتْمَ بَْعدَ احْتِالم، َوال صَُماتَ يَوٍْم إلى اللَّيِْل 

 فی فَنُهُوا الصّمَات، الجاِهلِيَّة ُنُسکِ مِنْ کَانَ: الحديث هذا تفسيرِ فی الخَطَّابی قالَ 

 .بالَخيْر وَالحَدِيثِ  بِالذِّکْرِ  وأُِمُروا ذلک، عَنْ اإلسْالمِ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرض یعلاز  -6811

يتيمان پس از احتالم و بلوغ  بياد دارم که می فرمود: اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 يتيم بشمار نمی روند، و نه هم مجاز است سکوت روزانه تا شب.

خطابی در تفسير اين حديث می گويد: در زمان جاهليت از جمله مناسک سکوت بود، که 

 در اسالم از اين منع شده است و در اسالم امر شده به ذکر و سخن نيکو گفتن.
 

دََخلَ أبُو بکرٍ الصِّدِّيقُ رضی اللَّه عَنُْه على امْرََأٍة »  حازِمٍ قال: أبی بن قيس وعَنْ -6816 

؟ فقالُوا: حَجَّتْ ُمصْمِتَة، فقالَ « مَالهَا ال تَتَکَلَُّم » مِنَ أحْمَسَ يُقَالُ لهَا: زَْينَب،فَرَآهَا ال تَتَکَلَّم. فقال: 

 رواه البخاری. ، فَتَکَلََّمت.« لِ الجَاهِلِيةتَکَلَّمِی فَإِنَّ هذا ال يَِحل، هذا منْ عَمَ» لهَا: 
 

 از قيس بن ابی حازم روايت است که گفت: -6816

نزد زنی از قبيلهء احمس که اسمش زينب بود و وارد شد،  اهلل عنه یرضصديق ابوبکر 

 در حاليکه سخن نمی گفت. پرسيد: چه شده که سخن نمی گويد؟

 قصد سکوت نموده(. جواب دادند: به سکوت متوسل شده است. )

برايش گفت: حرف بزن! چون اين کار جواز ندارد، اين عملکرد  اهلل عنه یابوبکر رض

 دورهء جاهليت است، پس آنزن به سخن درآمد.

 

باب تحريم نسبت دادن شص خود را به غير پدرش و ولی قرار دادن غير ولی  -317

 خود را
 

مَن  عَْنهُ أنَّ النبیَّ صَّلى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم قال: اللَّه رضی وقَّاصٍ أبی بن سَعْدِ عَنْ -6812

 . متفقٌ عليه.« ادَّعَى إلى غَيِْر أبِيهِ َوهُوَ يَعْلَُم أنَُّه غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ َحرامٌ 
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 مرويست که: اهلل عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -6812

غير پدرش خود را نسبت دهد، يا اينکه می فرمود: آنکه به  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 داند که آن پدرش نيست، جنت بر وی حرام است.
 

ال تَرْغَبُوا » : قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى النَّبیِّ عَن عنْهُ اللَّه رضی هُرْيَرة أبی وعن -6813

 متفقٌ عليه. «عَنْ آبَائِکُم، فَمَنْ رَِغبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ کُفٌْر 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6813

فرمود: از پدران خويش روی مگردانيد، چون کسی که  اهلل عليه وسلم یصلپيامبر اسالم 

 از پدرش روی می گرداند، در واقع اين کارش کفر )کفران نعمت( بشمار می رود.
 

ی اللَّه عَنْهُ عَلى المِنْبَِر يَْخطُبُ، رَأَْيتُ عَلِيًّا رض وَعَنْ يزيَد شريک بن طارٍق قالَ: -6814

فَإذا فَسَمِعْتُه يَقُول: ال واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ کتاب نَقْرؤهُ إالَّ کتاب اللَّه، وَمَا فی هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشََرهَا 

المدِينَةُ  ّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم:فِيهَا أسْنَانُ اإلبل، وَأَْشيَاءُ مِنَ الجِرَاحات، وَفيهَا: قَالَ رَسوُل اللَّه صَ 

وَالنَّاسِ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَْور، فَمَنْ أحَْدثَ فيهَا َحدَثا، أوْ آوَى مُحْدِثا، َفعَلَيِْه لَعْنَةُ اللَِّه والمَالئِکَة 

ةُ الُمسْلِمِيَن وَاحِدَة، يَْسعَى بِهَا أدْنَاهُم، أجْمَعِين، ال يَقْبَُل اللَّه ِمنْهُ يَوَْم الْقِيَامَة َصرْفاً َوال عَْدال، ذِمَّ 

يامَةِ َصرفاً فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِما، فَعلَْيهِ لَعْنَةُ اللَّه والَمالئِکَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، ال يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِ

مَوَاليه، فَعلَيِْه َلعْنَةُ اللَّه وَالمالئِکَِة وًَِالنَّاسِ  وال عدْال. وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيِْر أبيه، أو انتََمى إلى غَيْرِ 

 . متفقٌ عليه.« أجْمَعِين، ال يقْبَلُ اللَّه مِْنهُ يَوَْم الْقِيَامةِ صَرْفاً وَال عَداْلً 
 

 از يزيد بن شريک بن طارق مرويست که گفت: -6814

شنيدم می گفت: نه سوگند را باالی منبر ديدم که خطبه می خواند و  اهلل عنه یرض یعل

به اهلل ما کتابی را برای خواندن غير از کتاب اهلل و آنچه که در اين صحيفه است، نداريم و آن را 

رسول اهلل باز نمود که در آن دندانهای شتر بود و احکامی راجع به جراحات، و در آن نيز بود که 

و ثور )دو کوه کوچک(. پس آنکه در  فرمود: مدينه حرمی است در ميان عير اهلل عليه وسلم یصل

آن کار زشتی را اساس نهد و يا بدعتکاری را پناه دهد، بر وی لعنت خدا و مالئکه و همهء مردم 

باد و در روز قيامت، اهلل از وی توبه و فديهء را قبول نمی کند. عهد مسلمانان يکی است که 

مانی را توهين نموده و سبک کند، پائين ترين شان بر دادن آن توانائی دارد، پس آنکه مسل

لعنت خدا و مالئکه و همهء مردم بر او باد. و از وی خداوند در روز قيامت توبه و فديهء را قبول 
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نمی کند، و آنکه خود را به غير پدرش نسبت دهد، و يا به غير موالی اش، پس بر وی لعنت خدا 

 به و فديهء از او نمی پذيرد.و مالئکه و همهء مردم باد. و خداوند در روز قيامت تو
 

» : يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسولَ سَِمعَ أنَّهُ  عَنْهُ  اللَّه رضی ذَرٍّ أبی وَعَنْ -6815 

وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادََّعى لِغَْير أبيِه وَهُوًَِ يَْعلَمُُه إالَّ کََفر، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ له، فَلَيْسَ مِنَّا، 

متفقٌ عليه، وَهَذَا  «مِنًَِ النَّار، وَمَنْ دَعَا رَجُالً بِالْکُفْر، أوْ قال: عدُوَّ اللَّه، وَلَيْسَ کَذلکَ إالَّ حَارَ عَلَيْهِ 

 لفْظُ روايةِ ُمسِْلم.
 

 مرويست که: اهلل عنه یرضاز ابو ذر  -6815

می فرمود: آنکه خود را به غير پدرش  لماهلل عليه وس یرسول اهلل صلوی شنيد که 

نسبت دهد، بداند که کافر شده است و آنکه بنام کس دگری خود را بخواند، از ما نيست 

وجايگاهش را در دوزخ بجويد. و آنکه شخصی را به کفر بخواند، و يا اينکه او را دشمن خدا 

 بخواند و وی چنين نباشد، حرفش بر خودش بر می گردد.

 

از آن منع کرده  اهلل عليه وسلم یصلبيم از ارتکاب آنچه خدا و رسول اهلل   باب -318

 است
 

قال اهلل تعالی:}فَلْيَحَْذرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوَن عَنْ أَمْرِهِ َأن تُصِيبَهُْم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُْم عَذَاٌب 

 {13النور:} أَلِيمٌ{

 {31آل عمران: } هُ{و قال تعالی: } وَيَُحذِّرُُکمُ اللُّه نَفْسَ 

 {62البروج: } و قال تعالی: }إِنَّ بَْطشَ رَبِّکَ لَشَدِيدٌ{

هود:  و قال تعالی: }وَکَذَلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقَُرى وَهِیَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَْذهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ{

{612} 
 

می کنند از آنکه برسد به  خداوند می فرمايد: پس بايد بترسند آنانکه خالف حکم پيغمبر

 13ايشان باليی و يا برسد به ايشان عذابی دردناک. نور: 

 31و می فرمايد: و می ترساند شما را خدا از خود. آل عمران: 

 62و می فرمايد: هر آئينه گرفتگی پروردگارت سخت است. بروج: 
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آنان ستمگر  و می فرمايد: و همچنين است گرفتن پروردگار تو چون بگيرد، دهات را و

 .612باشند، هرآئينه گرفت وی درد دهنده و سخت است. هود: 
 

إنَّ اللَّه » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى النبی أنَّ  عَنْهُ  اللَّه رضی هَُرْيرَةَ  أبی وَعَنْ -6811

 متفقٌ عليه. «تَعَالى َيغَار، وَغَيَْرةُ اللَِّه أنْ يَأْتیَ الَمرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّه عَليهِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6811

فرمود: خداوند تعالی غيرت می کند، و غيرت خداوندی در آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 وقت است که شخص محرمات خدا را انجام دهد.

 

 باب در مورد آنکه مرتکب کار حرامی شود، که چه بگويد و چه کند -319
 

 

 تعالی: }وَإِمَّا يَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{قال اهلل 

 {31فصلت: }

و قال اهلل تعالی: }إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا َمسَّهُْم طَائٌِف مِّنَ الشَّْيطَانِ تََذکَّرُواْ فَإِذَا ُهم 

 {216اف: }االعر مُّبْصِرُونَ{

مْ و قال تعالی: }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشًَة أَوْ ظََلمُواْ أَنُْفسَهُْم ذََکرُواْ الّلَه فَاسْتَغْفَرُواْ لُِذنُوبِهِ 

آؤُُهم مَّغِْفرَةٌ { أُوْلَـتِکَ َجز635َوَمَن يَغْفُِر الذُُّنوَب إِالَّ اللّهُ وََلمْ ُيِصرُّواْ عََلى مَا َفعَلُوْا وَهُْم َيعْلَُمونَ}

آل عمران: { 631مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاٌت َتجِْری مِن تَحْتِهَا اأَلنْهَارُ َخالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَْجرُ اْلعَامِلِينَ{}

635 – 631 

 {36: }النور و قال تعالی: } َوتُوُبوا إَِلى اللَِّه جَمِيعاً أَيُّهَا الُْمؤِْمنُونَ لَعَلَُّکمْ تُفْلُِحونَ{
 

خداوند می فرمايد: و هر گاه از )وسوسهء( شيطان بر تو رنج و فسادی رسد، بخدا پناه 

 31بر که او )بدعای خلق( شنوا )و باحوال همه( داناست. فصلت: 

و می فرمايد: هر آيينه متقيان چون برسد به ايشان وسوسهء از شيطان، خدا را ياد می 

 216. اعراف: کنند، پس ناگهان ايشان بينا می شوند
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و می فرمايد: و آنانکه چون کار زشت کنند يا ستم نمايند بخود، ياد کنند خدا را پس 

آمرزش خواهند برای گناهان خود و کيست که بيامرزد گناهان را مگر خدا؛ و نباشند بر آنچه 

 کردند و ايشان می دانند، پاداش شان آمرزش است از پروردگار شان و بوستانهائی که در زير

 – 635آن می رود جوی ها جاويدان اند در آنجا و نيک است، اجر اطاعت کنندگان. آل عمران: 

631  

 36و می فرمايد: و همه ای شما بخدا توجه کنيد، ای مؤمنين تا که رستگار شويد. نور: 
 

مَْن حَلَف » قال:  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى النَّبیِّ عَن عَنْهُ اللَّه رضی هَُريَْرةَ أبی وعَنْ -6817

.  «دَّقفَقَالَ فی حلفِهِ: بِالَّالتِ والْعُزَّى ، فَلْيقُل: ال إلَهَ إالَّ اللَّه ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِه، تَعَالَ أقَامِرْکَ فَليتَصَ 

 متفقٌ عليه.
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6817

ياد کند و در سوگندش به الت و عزی فرمود: آنکه سوگند  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

گويد، بايد حتماً ال اله اال اهلل بگويد و آنکه به دوستش بگويد، بيا تا با هم قمار زنيم، بايد صدقه 

 دهد.
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 باب احاديث متفرقه و لطائف -371
 

عَلَيْهِ وسَلَّم  ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ :قال عَنْهُ اللَّه رضی سَمْعانَ بنِ النَّواس عَن -6818

ينَا الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاة، فَخَفَّض فِيه، وَرَفَع حَتَّى ظَنَناه فی طَائِفَةِ النَّخْل، فََلمَّا رُحْنَا إلَيْه، عَرَفَ ذلکَ فِ

، حَتَّى َظنَنَّاه قُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ َذکَْرَت الدَّجَّال الْغَدَاة، فَخَفَّْضتَ فِيهِ وَرَفَْعت «ما شأنکم؟ »  فقال:

غَيْرُ الدَّجَالِ أخْوفَنی عَلَيْکُم، إنْ يْخرجْ وأنآ فِيکُم، فَأنَا حَجِيجُه دوَنکُم، »  فی طَائِفةِ النَّْخلِ فقال:

وَإنْ يَخْرجْ وَلَْستُ فِيکُم، فکلُّ امریءٍ حَجيجُ َنفْسِه، واللَّه خَليفَتی عَلى کُلِّ مُْسلِم. إنَّه شَابٌ َقطَطٌ 

نُهُ طَافِيَة، کأَنَّی أشَبِّهُه بعَبْدِ اْلعُزَّى بن َقطَن، فَمَْن أدْرََکه مِنُْکم، فَلْيَقْرَْأ عَلَيِْه فَوَاِتحَ ُسورِة عَيْ

يا  قُلْنَا . «الْکَهْف، إنَّه خَارِجٌ خَلَّةً َبينَ الشَّامِ وَالْعِرَاق، فَعَاثَ يمِيناً وَعاثَ شماال، َيا عبَادَ اللَّه فَاثْبُتُوا 

أرْبَعُون يَوْما: يَوْمٌ َکسَنَة، وَيَوْمٌ کَشَْهرٍ، وَيوْمٌ کجُُمعَة، »  رسول اللَّه ومَالُبْثُه فی األرْض؟ قال:

 قُلْنَا: يا رَسُول اللَّه، فَذلکَ الْيَوُْم الَّذِی کَسَنٍَة أتکْفِينَا فِيهِ صالُة يَوْم؟ قال:  « .وَسَائِرُ أيَّاِمهِ کأَيَّامِکُم 

کَاْلغَيْث استَدَبرَْته »  قُلْنَا: يَارَسُوَل اللَِّه وَمَا إسْراعُهُ فی األْرض؟ قال: « .اقُْدرُوا لَُه قَدْرَُه  ال،» 

الرِّيح، فَيَأْتی على الْقَْوم، فَيَدْعُوهم، فَيؤْمنُونَ بِه، ويَسْتجيبون لَهُ فَيَأُمرُ السَّماءَ فَتُمِْطر، واألْرضَ 

لَيْهمْ سارِحتُهُم أطْوَلَ مَا کَاَنتْ ذُرى ، وَأسْبَغَه ُضرُوعا، وأمَدَّهُ خَواصِرَ، ثُمَّ َيأْتی فَتُنْبِت، فَتَرُوحُ عَ

الْقَوْمَ فَيَدْعُوهم، فَيَرُدُّون عَلَيهِ َقوْله، فَيَنَْصرف عَنْهُم، فَيُصْبحُون مُمِْحلينَ لَيْسَ بأيْدِيهم شَیٌء منْ 

يقول لَهَا: أخْرجِی کُنُوزَک، فَتَتْبَعُه، کُنُوُزهَا َکيَعَاسِيب النَّحْل، ثُّمَّ يْدعُو أمْوالِهم، وَيَمُرُّ بِالخَرَبةٍِِ فَ

هلَُّل رَجُالً ُممْتَلِتاً شَباباً فَيْضربُُه بالسَّْيف، فَيَقَْطعه، جِزْلَتَيْن رَمْيَةَ اْلغََرض، ثُمَّ يَدْعُوه، فَيُقْبِل، وَيَتَ 

ذلکَ إذْ بََعثَ اللَّه تَعَالى المسِيحَ ابْنَ َمْريم صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وجْهُهُ يَضَْحک. فَبَينَما هُو کَ

إذا  فَيَنْزِلُ عِنْد المَنَارَةِ الْبَْيضـَآءِ َشرْقیَّ دِمَشَْق بَْينَ مَهْرُودتَيْن، وَاضعاً َکفَّيْهِ عَلى أجْنِحةِ مَلَکَيْن،

ر مِنُْه جُمَاٌن کَاللُّؤلُؤ ، فَال يَِحلُّ لِکَاِفر َيجِدُّ ريحَ نَفَسِه إالَّ مات، طَأْطَأَ رَأسه، َقطََر وإذا رَفَعَُه تَحدَّ

لّى ونَفَسُهُ يَنْتَهِی إلى حَيُْث يَنْتَهِی طَرْفُه، فََيطْلُبُه حَتَّى يُدْرَِکهُ بَباب لُدٍّ فََيقْتُلُه. ثُمَّ يأتی عِيَسى صَ

ُهمُ اللَّه مِنْه، فَيَْمسَحُ عنْ وُجوهِِهم، ويَحدِّثُهُم بِدرَجاتِهم فی الجنَّة. اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَوْماً قَْد عَصَمَ

فَبَينَما هُوَ کَذلِکَ إذْ أوْحَى اللَّه َتعَالى إلى عِيسى صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنِّی قَدْ أَخرَجتُ عِبَاداً لی ال 

ور، وَيَبْعَُث اللَّه يَأْجُوَج ومَأجوجَ وَُهمْ مِْن ُکلِّ َحدٍِب يدانِ ألحٍَد بقِتَالهم، َفحَرِّْز عِبادی إلى الطُّ 

ذِِه يَنْسلُون، فيَُمرُّ أوَائُلهُم عَلى بُحَْيرةِ طَبرِيَّةَ فَيَْشرَبون مَا فيهَا، وَيمُرُّ آخُِرهُمْ فيقولُون: لَقَدْ کَانَ بهَ

ْيهِ وسَلَّم وَأصْحَابُُه حَتَّى يکُونَ رأْسُ الثَّوِْر ألحِدهمْ عَلَ اهللُ  صَّلى عِيسَى اللَّهِ نبی وَيُحْصَرُ مرًَّة ماءٌ . 

خيْراً منْ مائَِة دِينَارٍ ألَحدِکُُم الْيَوْم، فَيرْغَبُ نبی اللَّه عِيسَى صَلّى اهلُل َعلَيْهِ وسَلَّم وأَصْحَاُبه، رضی 

هِمْ النَّغَفَ فی رِقَابِِهم، فَيُصبحُون َفرْسى َکمْوتِ اللَّه عَنْهُم، إلى اللَّهِ تَعَالى، فَيُرْسِلُ اللَّه َتعَالى َعلَيْ
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نَفْسٍ وَاحِدَة، ثُمَّ يهِْبُط نبی اللَّه عيسى صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَأصْحابهُ رضی اللَّه عَنْهُم، إلى 

، فَيَرْغَبُ نبی اللَّه عِيسَى  األْرض، فَاَل يَجِدُون فی األرِْض مَوْضَِع شِبْرٍ إالَّ مَألُه زََهمُهُْم وَنَتَنُهُْم 

 صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم وَأصْحابُهُ رضی اللَّه عَنُْهمْ إلى اللَّه َتعَالَى ، فَيُْرسِلُ اللَّه تَعَالى طيْراً کَأعْنَاقِ 

ال يَکِنُّ مِنُْه بَيُْت مَدَرٍ  الْبُخْت، فَتحْمِلُُهم، فََتطَرحُهم حَيُْت شَآَء اللَّه، ُثمَّ ُيرْسُِل اللَّه عَزَّ وجَلَّ مـطَراً 

 بَرکَتَک، ورُدِّی َثمَرتَک، أْنبِتی: ِلألْرض يُقَالُ ثُمَّ  وال وََبر، فَيَْغسُِل األْرضَ حَتَّى يَتُْرکَهَا کالزَّلََقة. 

تَّى إنَّ اللَّقْحََة مِنَ حَ الرِّسْلِ  فی وَيُبارَکُ بِقِحْفِهَا، وَيسْتِظلون الرُّمَّانَةِ، ِمن الِْعصَابَة تأکُلُ  فَيَوْمتِذٍ

لْغَنمِ اإلبِلِ لَتَکْفی الفتَامَ مِنَ النَّاس، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَکْفی الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاس، وَاللَّقْحَةَ مِنَ ا

بَة، فَتأْخُذُهم تَْحتَ آَباطِهِم، لَتَکْفی الفَخِذَ مِنَ النَّاس.فَبَيْنَمَا هُمْ کَذَِلکَ إْذ بََعثَ اللَّه تَعالَى رِيحاً طَيِّ

فَتَقْبِضُ رُوحَ ُکلِّ ُمؤمِن وکُلِّ مُْسلِم، وَيبْقَى ِشرَارُ النَّاسِ يَتهَارُجون ِفيهَا تَهَارُج الُْحمُِر فََعلَيْهِم 

 رواهُ مسلم.  «تَقُومُ السَّاعَةُ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز نواس بن سمعان  -6818

صبحگاهی دجال را ياد آوری کرده و فتنه اش را بزرگ  اهلل عليه وسلم یلرسول اهلل ص

شمرد و سپس کارش را بی ارزش جلوه داد تا اينکه گمان کرديم شايد در پيش انبوهی از 

درختان خرما موجود است و چون نزدش رفتيم اين مطلب را از ما دريافته و فرمود: چه کار 

 داريد؟

! صبح از دجال ياد آوری کرده و کوچک و خوار و اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: يا 

 بزرگش شمردی تا اينکه گمان کرديم که او در  پيش انبوهی از درختان خرما وجود دارد.

فرمود: غير  دجال مرا بر شما ترسانده است، زيرا اگر برآيد و من در ميان شما باشم من 

در حاليکه من در ميان شما نيستم، پس هر شخص از با او ستيز می کنم نه شما، و اگر برآيد 

 جای خود با او مخاصمه می کند.

خداوند تعالی خليفهء من بر هر مسلمان است. او )دجال( جوانی است که موی بس 

مجعد دارد و يک چشمش کور است. گوئی من او را به عبد العزی بن قطن تشبيه می کنم، و 

ه بر او آيات نخستين سورهء کهف را بخواند. او در راهی ميان آنکه از شما وی را دريابد، بايد ک

 شام و عراق می برآيد و در راست و چپ فساد ايجاد می کند. ای بندگان خدا ثابت قدم باشيد.

 ! چقدر در زمين درنگ می کند؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: يا 
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ی مثل هفته و روزهای ديگرش فرمود: چهل روز. روزی مثل سال و روزی مثل ماه و روز

 مثل روزهای ماست.

! پس آن روزی که مثل سال است، آيا نماز يک اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: يا 

 روز ما در آن کافی است؟

 فرمود: نه. آن روز را اندازه کنيد.

 ! شتاب و تيزی او در زمين چطور است؟اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتيم: يا 

د: مانند ابری که باد در عقبش باشد، پس بر سر گروهی آمده و آنها را دعوت می فرمو

کند و به او ايمان می آورند و دعوت او را می پذيرند. وی آسمان را امر می کند و می بارد و 

زمين را امر می کند و می روياند، و مالهای رها شده شان به آنها به نحوی بزرگتر وچاقتر باز 

 ر حاليکه پستانهای آنها پرتر بوده و سرينهای آنها چاقتر است.می گردد، د

باز نزد گروهی آمده و آنها را دعوت می کند، سخنش را رد می کنند و از آنها روی می 

گرداند و به آنها خشکسالی رسيده و در نزد شان چيزی از مالهای شان نمی ماند و او از کنار 

ا بيرون کن. گنجهايش همچون زنبورهای عسل بدنبال ويرانه ای گذشته می گويد: گنجهايت ر

وی می افتد. سپس مردی را که در عنفوان جوانی است می خواند و به شمشيرش زده دو پاره 

می کند، مثل اينکه تير به نشانه بخورد و باز او را می خواند و او روی می آورد و رويش )دجال( 

 از شادی روشن شده و می خندد.

را می فرستد و وی در  عليه السالم یعيساو به اين حال قرار دارد، خداوند در اثنائی که 

کنار منارهء سفيد در شرق دمشق بين دو جامهء رنگ شده فرود می آيد، در حاليکه کفهای دو 

دستش بر بالهای دو فرشته نهاده شده است و هر گاه سرش را پايين کند، قطرات آب از آن 

کند، دانه های نقره ای مانند لؤلؤ از آن تراوش می کند )مقصود می چکد و چون سرش را باال 

آب زالل و روشن نقره مانند است(. پس برای هيچ کافری که بوی او را  می يابد روا نيست جز 

 اينکه بميرد.

و دجال را جستجو می کند تا اينکه او را به باب لد )شهری نزديک بيت المقدس( 

نزد گروهی می آيد که خداوند آنان را از او  عليه السالم یعيسدريافته و او را می کشد. باز 

)دجال( حفظ نموده آمده و روی شان را دست کشيده و از مراتب شان در بهشت با آنها 

 عليه السالم یعيسصحبت می کند. در حينيکه وی به اين کار مشغول است، خداوند تعالی به 



 955 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

کسی يارای مقابله را آنان را ندارد، تو بندگانم را وحی می رساند که من بندگانی را برآوردم که 

به طوری جمع کن. خداوند يأجوج و مأجوج را بر می انگيزد که از هر گوشه می شتابند که 

اولين دستهء شان از کنار درياچهء طبرستان گذشته و همهء آب آن را می آشامند و آخرين 

 یعيساچه( آب بوده است و پيامبر خدا دسته شان می گذرد و می گويند که روزی در اين )دري

و يارانش محاصره می شوند تا اينکه کلهء گاوی برای شان بيشتر از صد دينار  عليه السالم

 برای شما امروزه ارزش دارد.

و يارانش رو به خدا می آورند و خداوند کرمهائی را در  عليه السالم یعيسو پيامبر خدا 

عليه  یعيسيک نفر همه به قتل می رسند. باز پيامبر خدا گردنهای شان پديد می آورد و مثل 

و يارانش فرود می آيند و يک وجب جايی را نمی يابند که از بوی بد شان متعفن نشده  السالم

باشد و او و يارانش بخدا روی می آورند و خداوند هم پرندگانی را مثل گردنهای شترهای بختی 

ی که خدا بخواهد می اندازند. بعد از آن خداوند بارانی را می فرستد و آنان را برداشته و به جائ

می فرستد که در  برابر آن هيچ خانهء کلوخی و پشمی نمی ماند که زمين را شسته و لغزنده می 

سازد. سپس به زمين گفته می شود که ميوه ات را برويان و برکتت را بيرون کن، پس در آن 

 ر سايهء پوست آن قرار می گيرند.هنگام گروهی از يک انار می خورند و د

و در شير برکت می نهد، بگونهء که شتر شيرده برای يک گروه بسنده است و گاو 

شيرده برای يک قبيله بسنده است و گوسفند شيرده برای يک دسته از مردم بسنده است تا 

قبض می خداوند باد خوشی را فرستد و از زير بغل های شان گرفته و روح مؤمن و مسلمان را 

 کند. و بد ترين مردم می مانند که چون خران با هم می لولند و بر آنان قيامت برپا شود.
 

اْنطَلَْقتُ مَعَ أبی مسُْعودٍ األْنصارِیِّ إلى حَُذيْفَةَ بِْن  :قَال حِرَاشٍ بْنِ  رِبْعیِّ  وَعَنْ -6819

مَا سمِْعت مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلّى اهللُ َعلَيْهِ الْيَمَانِ رضی اللَّه عنهم فَقَالَ لَهُ أبُو مسعود، حَدِّثْنی 

إنَّ الدَّجَّالَ يَْخرُُج َوإنَّ مََعهُ ماءً وَنَارا، فَأَمَّا الَّذِی يَرَاهُ النَّاسُ ماءً َفنَارٌ »  وسَلَّم، فی الدَّجَّال قال:

مَنْ أدَْرکَهُ مِنْکُم، فَلْيَقَعْ فی الذی يَراهُ َنارا، عذْب،فَ بَاردٌ فَمَاءٌ نَارا، النَّاسُ يَرَاهُ  الَّذِی تُحِْرقُ، وَأمَّا 

 متَّفَقٌ عَلَيْه. وَأنَا قَْد سَمِعْتُه. َفقَالَ أبُو مَْسعُود: «فَإنَّهُ ماءٌ عَذٌْب طَيِّبُ 
 

 از ربعی بن حراش  روايت است که گفت: -6819

به وی گفت: در رفتم. ابو مسعود  اهلل عنه یرضمن با ابی مسعود انصاری نزد حذيفه 

در بارهء دجال شنيدی به من صحبت کن.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبارهء آنچه که از 
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گفت: دجال می برآيد وهمراهش آب و آتش است و آنچه را که مردم آب می بينند، آتشی است 

که می سوزاند و آنچه را که مردم آتش می بينند، آب سرد شيرين است. آنکه از شما وی را 

دريابد که خود را در آنچه که آن را آتش می بيند، بيندازد، زيرا که آب شيرين پاکی است. 

 سپس ابو مسعود گفت: من هم آنرا شنيده ام.
 

 اهللُ  صَّلى اللَّه رَسُولُ قَالَ: قال عَنْهُما اللَّه رضی العاص بن عَمْرو بن اللَّهِ عَبْدِ وعَنْ -6861

الدَّجَّالُ فی أمَّتی فَيَمُْکُث أربَعِين، ال أْدری أرْبَعِينَ يَوْما، أو أْربَعِينَ شَْهرا، أوْ يخْرُُج » : وسَلَّم عَلَيْهِ

مْکُثُ أرْبَعِينَ عَاما، فَيبْعثُ اللَّه َتعالى عِيَسى ابْنَ َمْريمَ صَّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فَيَطْلُُبهُ فَيُهْلِکُه، ثُّمَّ يَ 

 سَ بَيْنَ اثْنْينِ عدَاوَة.النَّاسُ سبْعَ سِنِينَ لَيْ

ثُّمَّ ُيرْسِلُ اللَّه، عزَّ وَجل، ريحاً بارَِدةً مِنْ قِبلِ الشَّام، فَال يبْقَى على وَجْهِ األْرضِ أحَدٌ فی 

دَخَلَتْهُ َعلَيْهِ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيٍْر أوْ إيمَانٍ إالَّ قَبَضَتْه، حتَّى لَوْ أنَّ أحََدکُمْ دَخلَ فی کَبِدِ جَبل، لَ

 يُنْکُِرونَ وَال مَْعرُوفا، َيْعرِفُون ال السِّباعِ وأحْالمِ  الطَّْير، خِفَّةِ  فی النَّاسِ شِرَارُ فَيَبْقَى حَتَّى تَقِْبضَه. 

ُهم بِِعبَادةِ فَيَأمرُ تأمُرُنَا؟ فَما: فَيَقُولُون تسْتَجِيبُون؟ أال: فَيقُول الشَّيْطَان، لهُمُ فَيَتَمَثَّلَ مُنْکَرا،

األوْثَان، وهُْم فی ذلَک دارٌّ ِرزْقُهُم، حسٌن عَيُْشهُم. ثُمَّ يُنْفَخُ فی الصَّور، فَال يَْسمعُُه أحٌَد إالَّ أْصغى 

لِيتاً ورفع ليتا، وَأوَّلُ منْ يسْمعُهُ رَجُلٌ يلُوُط حَْوضَ إبِله، فَيُْصعقُ ويسعق النَّاسُ حوله، ُثمَّ ُيْرسِلُ 

مَطَراً کأَنَّهُ الطَّلُّ أو الظِّل، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أجْسَادُ النَّاس ثُمَّ ينفخ فِيهِ أخْرَى فإذا  أوْ قال: يُنْزِلُ اللَّه  اللَّه 

: يُقَال ُثمَّ مَسْؤولون، إنَّهُمْ وَقِفُوُهمْ َربِّکُم، إلى هَلُمَّ النَّاسُ أيهَا يا يُقَالُ ثمَّ  هُمْ قِيامٌ يَنُْظرُون. 

جُوا َبعْثَ النَّارِ فَيُقَال: مِنْ کَم؟ فَيُقَال: مِنْ کُلِّ ألٍْف ِتسْعَمِائة وتِسْعةَ وِتسْعين، فذلَک يْوم أخْر

 رواه مسلم. «يجْعَُل الْوِلْداَن شِيبا، وذَلکَ يَْومَ يُکَْشفُ عنْ ساقٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنهما  یعبد اهلل بن عمرو بن عاص رضاز  -6861

فرمود: دجال در امتم برآمده و چهل درنگ می کند نمی  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

را می فرستد و آن  عليه السالم یعيسدانم که چهل روز است، يا چهل سال. بعد از آن خداوند 

را جستجو کرده می کشد. باز مردم هفت سال طوری زندگی می کنند که ميان دو نفر دشمنی 

م سردی را از سوی شام می فرستد و هيچکسی که در دلش به نيست باز خداوند تعالی نسي

اندازهء ذرهء خير يا ايمان است بر روی زمين نمی ماند، مگر او را )روح او را( قبض می نمايد. 

حتی اگر يکی از شما در ميان کوهی درآيد حتماً بر وی داخل شده آن را قبض می کند و مردم 

می شناسند و نه منکری را. باز شيطان بصورت شخص خود بد باقی می مانند که نه معروفی را 
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را درآورده و می گويد: چرا اجابت نمی کنيد؟ می گويند: ما را به چه امر می کنی؟ و آنان را به 

عبادت بتها امر می کند و در آن حالت رزق شان آمده و زندگی خوبی دارند باز در صور دميده 

ر اينکه يک طرف گردنش را باال نموده و جانب ديگر می شود و هيچکسی آن را نمی شنود، مگ

 را )از هول و ترس( می نهد.

و اولين کسی که آن را می شنود، مرديست که حوض شترش را گل می کند و وی 

 بيهوش می گردد و ديگر مردم هم بيهوش می شوند.

ايه است. باز خداوند بارانی می فرستد )يا گفت( بارانی نازل می کند که گوئی شبنم يا س

و از آن اجساد مردم می رويد. باز ديگر در آن دميده می شود که ناگهان آنها ايستاده می 

نگرند. باز گفته می شود: ای مردم بسوی پروردگار تان بشتابيد و آنها را ايستاده کنيد، که آنها 

 مورد سؤال قرار می گيرند.

بيرون کنيد! و گفته می شود: از  باز گفته می شود: کسانی را که به دوزخ روان می شوند،

 چقدر؟

گفته می شود: از هر هزاری نهصد و نود و نه و آن روزيست که کودکان را پير می کند و 

 آن روزيست که از شدت ترس ساق برهنه می شود.
 

يْسَ مِنْ لَ»  :وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ  صَّلى اللَّه َرسُولُ قَال: قَال عَنْهُ اللَّه رضی أنَسٍ وَعَنْ -6866

ينَ بَلَدٍ إالَّ سََيطَؤُهُ الدَّجَّاُل إالَّ مَکَّةَ والمَدينة، ولَْيسَ نَقْبٌ مِنْ أنْقَابِهما إالَّ عَلَيْهِ الَمالئَِکةُ صَافِّ

رواه  «نَافِقٍتحُْرسُهُما، فَيَنْزِلُ بالسََّبخَة، فَتَرُْجفُ المدينةُ ثالثَ رَجَفَات، يُخْرُِج اللَّه ِمنْهَا کُلَّ کَافِرٍ وَمُ

 مسلم.
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6866

فرمود: هيچ شهری نيست که دجال در آن گام ننهد، جز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

مکه و مدينه و هيچ نقبی از نقب های آن نيست، مگر اينکه مالئکه بر آن صف کشيده و از آن 

گزاری که گياه در آن نمی رويد، فرود می آيد و در مدينه پاسداری می کنند. و به زمين شور و ري

 سه بار خبر آمدنش پخش شده و خداوند از آن هر کافر و منافق را بيرون می سازد.
 

يَتْبعُ الدَّجَّال مِنْ » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى اللَّه رسُولَ أنَّ عنْهُ اللَّه رضی وعَنْهُ -6862

 رواهُ مسِلم.« سَبْعُونَ أْلفاً علَيْهم الطَّيَالِسة يهُودِ أصْبهَانَ 
 



 958 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6862

فرمود: هفتاد هزار از يهوديهای اصفهان که جامهء اطلس  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 دارند از دجال پيروی می کنند.
 

»  عِت النبی صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم يَُقول:سمِ أنَّها عَنْهَا اللَّه رضی شَريکٍ أمِّ وعَنْ -6863

 رَوَاُه مُْسلِم.« ليَنْفِرَن النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فی الجِبَالِ 
 

 از ام شريک رضی اهلل عنها روايت است که: -6863

شنيد که می فرمود: مردم حتماً از )شر فتنهء( دجال به  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلوی از 

 اه خواهند برد.کوهها پن
 

 عَلَيْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ  َرسُولَ سَمِْعتُ: قال عْنهُما اللَّه رضی حُصَيْنٍ بنِ عِمْرَانَ  وعَن -6864

 رواه مسلم.« مَا بَيْنَ َخلْقِ آدَم إلى قِيامِ السَّاعةِ أمْرٌ أکْبُر مِنَ الدَّجَّالِ »  :يَقُولُ وسَلَّم
 

 روايت است که گفت:  عنهاهلل یرضاز عمران بن حصين  -6864

شنيدم که می فرمود: ميان آفرينش آدم عليه السالم و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 برپا شدن قيامت امری بزرگتر از دجال نيست.
 

» : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى النبی عَنِ َعنْهُ اللَّه رضی الخُدْرِیِّ  سَعِيدٍ أبی وعنْ -6865

الدَّجَّالُ فَيتَوَجَّه ِقبَلَه رَُجلٌ مَن المُؤمِنين فَيَتَلَقَّاهُ المَسالح: مسالحُ الدَّجَّال، فَيقُولُوَن له: إلى يخْرُُج 

أيْنَ تَعمِد؟ فيَقُول: أعِْمدُ إلى هذا الَّذی خَرَج، فيقولُون له: أو ما تُؤْمِن ِبرَبِّنَا؟ فيقول: ما بِرَبنَا خََفاء ، 

ه، فيقُول بعْضُهمْ لبعض: ألَيْس قَدْ نَهاُکمْ رَبُّکُمْ أنْ تقتلوا أحداً دونَه، فَينَْطلِقُوَن بِهِ فيقولُون: اقْتُلُو

إلى الدَّجَّال، فَإذا رآه المُوْمِنُ قال: يَا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ هذا الدَّجَّالُ الَّذی ذََکر رَُسولُ اللَّه صَّلى اهللُ 

الُ بِِه فَيُشْبَح، فَيَقول: ُخذُوهُ وَشُجُّوه، فَيُوسَعُ َظهْرُهُ وَبطْنُُه َضرْبا، فيقول: عَلَيْهِ وسَلَّم فَيأمُرُ الدَّجَّ

أوما تُؤمِنُ بی ؟ فَيَقُول: أنَْت المَسِيُح الْکَذَّاب،فَيُؤمرُ به، فَيؤَْشُر بالمِْنشَارِ مِنْ مَْفرقِِه حتَّى ُيفْرقَ 

بَيْنَ الْقِطْعتَيْن، ثُمَّ يقولُ لَه: قُم، فَيَسْتَوی قَائما. ثُمَّ يقولُ لَه: أُتؤمِنُ  بَيْنَ رِجْلَيْه، ثُمَّ يَْمشِی الدَّجَّالُ

بی ؟ فيقول: مَا ازْددُت فِيکَ إالَّ بصِيرة، ثُمًَِّ َيقُول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ ال يفَْعلُ بعْدِی بأَحٍَد مِنَ 

فَيَجَْعلُ اللَّه َما بيْنَ رقَبَتِهِ إلى تَرُْقوَِتهِ نُحَاسا، فَال َيسْتَطِيُع إلَيْهِ النَّاس، فَيأخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَه، 
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 «ةِ سَبيال، فَيَأْخُذُ بيَدَيِْه ورْجلَيْهِ فَيَقْذِفُ ِبه، فَيْحسَُب الناسُ أنَّما قَذََفهُ إلى النَّار، وإنَّما ألْقِیَ فی الجنَّ 

 رواه مسلم. «هذا أْعظَمُ النَّاسِ شَهَاَدةً عِنْد رَبِّ اْلعالَمِينَ »  يْهِ وسَلَّم:فقالَ رسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَ

 هُمْ الخُفَرَاءُ وَالطَّالئع.« : المَسَالح » وروى البخاریُّ بَْعضَُه بمعْنَاه. 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6865

يرون شده و مردی از مؤمنان بسويش متوجه دجال بفرمود:  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 می گردد. نگهبانان دجال با او روبرو می شوند و به او می گويند: قصد کجا داری؟

 می گويد: بسوی اين کسی که برآمده است.

 به او می گويند: آيا به خدای ما ايمان داری؟

 می گويد: در مورد پروردگار ما خفايی نيست.

و بعضی به بعضی ديگر می گويند: آيا پروردگار شما، شما را منع  می گويند: او را بکشيد،

نکرد که بدون اجازه اش کسی را نکشيد؟ و او را نزد دجال می برند. چون مؤمن او را می بيند، 

ياد آوری کرده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلمی گويد: ای مردم! اين همان دجالی است که 

را به شکم بخوابانيد و می گويد: بگيريد و او را شق کنيد و به  است و دجال امر می کند که او

 پشت و شکمش تا جا دارد می زند و می گويد آيا به من ايمان نداری؟

می گويد: تو مسيح کذاب هستی و در مورد وی امر می شود، از فرق سرش اره کرده می 

پاره اش می رود و به او می شود، تا اينکه از ميان دو پايش می برآيد و دجال در ميان هردو 

گويد: برخيز و راست می ايستد. باز به او می گويد: ای مردم او بعد از من به کسی از مردم 

نمی تواند کاری بکند. دجال او را می گيرد تا بکشدش، ولی خداوند ميان گردن و استخوان 

تواند و بعد دست و باالی گودی نحر از گلوی او مس قرار می دهد و او بر وی چيره شده نمی 

پای او را گرفته او را دور می اندازد و مردم گمان می کنند که او را به آتش انداخته است، در 

فرمود: اين بزرگترين  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلحاليکه به بهشت انداخته شده است. بعداً 

 مردم از روی شهادت در پيشگاه رب العالمين است.
 

ما سَألَ أحَدٌ رَسُولُ اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ  يرَةِ بنِ شُعْبةَ رضی اللَّه عَنُْه قَال:المُغِ وعَنِ -6861

قلت: إنَّهُمْ يقُولُون: إنَّ معَهُ َجبَلَ  «ما يَضُرُّک؟ »  وسَلَّم عَنِ الدَّجَّالِ أکْثَرَ ممَّا سألْتُه، وإنَّهُ قالَ لی:

 متفقٌ عليه. «ْهوَنُ عَلى اللَّهِ مِنْ ذِلکَ ُهوَ أ»  خُبْزٍ وَنَهَْر مَاءٍ ، قالَ:
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 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -6861

در مورد دجال سؤال ننمود و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلهيچکس پيش از من از 

 به من فرمود: به تو ضرر نمی رساند. اهلل عليه وسلم یآنحضرت صل

 ه همراه او کوهی نان و جوی آب است. گفتم: آنها می گويند: ک

فرمود: او در نزد خداوند خوارتر از اين است که خداوند با استدراجاتش او را سبب 

 گمراهی مؤمنان کند، بلکه او و کارهايش سبب زيادت ايمان مؤمنان می شود.
 

مَا مِنْ نَبِیٍ ْيهِ وسَلَّم: عَلَ اهللُ َصلّى اللَّه َرسُولُ قالَ: قال عنْهُ اللَّه رضی أنَسٍ وعَنْ -6867

نَ عَيْنَيْهِ إالَّ وَقَدْ أنْذَرَ أمَّتَهُ األعَْورَ الْکَذَّاب،أال إنَّهُ أعْوَر، وإنَّ ربَّکُمْ َعزَّ وجلَّ لَْيسَ بأعْور، مکْتُوبٌ بَيْ

 متفق عليه. «ک ف ر 
 

 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6867

فرمود: هيچ پيامبری نيست که امتش را از اعور کذاب  ماهلل عليه وسل یرسول اهلل صل

بيم نداده باشد. آگاه باشيد که او اعور )يک چشم( است و همانا پروردگار شما اعور نيست و در 

 بين چشمهايش نوشته است که ک ف ر )کافر شده است(.
 

أال »  صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: اللَّهِ رَسُولُ قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضی ُهرَْيرَة أبی وَعَنْ -6868

 والنًّار، أُحَدِّثُکُمْ َحدِيثاً عنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ ِبهِ نَبیٌّ َقوْمَه، إنَُّه أعْوَرُ وَإنَّهُ يجئُ مََعهُ بِمثَالِ الجَنَّةِ

 متفقٌ عليه. فالتی يَقُولُ إنَّهَا الجنَّةُ ِهیَ النَّار.
 

 روايت است که:  عنهاهلل یرضاز ابو هريره  -6868

فرمود: آيا به شما در مورد دجال صحبتی نکنم که هيچ  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

پيامبری به قومش صحبت نکرده است؟ همانا او يک چشم است و او چيزی را مانند بهشت و 

 دوزخ می آورد و آنچه را که می گويد، بهشت است در واقع دوزخ است.
 

عَُمرَ رضی اللَُّه عَنْهُما أنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَْيهِ وسَلَّم َذَکرَ الدَّجَّاَل  ابنِ وعَنْ -6869

إنَّ اللَّه لَيْسَ بأَعَْور، أال إنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أعْوَرُ الْعيْنِ الْيُمْنى ، کَأَنَّ »  بَيْنَ ظَهْرَانی النَّاس فَقَال:

 متفقٌ عليه. « عَيْنَهُ عِنَبةٌ طَافِيَةٌ
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 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6869

در ميان مردم دجال را ياد آوری نموده و فرمود: همانا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خداوند يک چشم نيست، آگاه باشيد که مسيح دجال اعور است از چشم راست، گويی که 

 چشمش دانهء انگور برآمده ايست.
 

ال تَُقومُ »  نْ أبی ُهريَْرةَ رضی اللَّه عنْهُ أنَّ َرُسولَ اللَِّه صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم قال:وعَ -6821

الساعَةُ حَتَّى يُقَاِتلَ الُمسْلِمُوَن الْيَهُودَ حتَّى َيخْتَبِیءَ الْيَهُودیُّ مِنْ َوراءِ الحََجر والشََّجر، فََيقُولُ 

متفقٌ  «مُ هذا يَهُوِدیٌّ خَلْفی َتَعالَ فَاقْتُلْه، إالَّ الْغَرْقَدَ فَإنَّهُ منْ شَجَرِ الْيَهُودِ الحَجَرُ والشََّجر: يَا مُسْلِ 

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6821

فرمود: قيامت برپا نمی شود، تا اينکه مسلمانها با يهود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

يهودی به عقب سنگ يا درخت پنهان شود، سنگ و درخت بگويد: ای  برزمند، تا هرگاه که

مسلمان اين يهوديست که پشت سرم قرار دارد، بيا و او را بکش، بجز غرقد که آن درخت 

 يهود است.

 ش: غرقد: نام درخت خاردار مشهوریست که در بیت المقدس بسیار پیدا می شود.
 

والذِی نَفِْسی » ل رَُسوُل اللَّه َصلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم: قا: قال عَنْهُ اللَّه رضی وعَنْهُ -6826

الْقَبْر،  بِيَدِه ال َتذْهَُب الدُّنْيَا حَتَّى يَُمرَّ الرَّجُُل بالْقَبْر، فيتمَرَّغَ عَلَْيه، ويقول: يَالَيْتَنی مَکَاَن صَاحِِب هذا

 ليه.. متفقٌ ع «وَلَيْس بِهِ الدَّين وما به إالَّ الْبَالَءُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6826

فرمود: سوگند به ذاتی که وجودم در اختيار اوست که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

دنيا از ميان نمی رود تا که شخص از کنار قبر گذشته و حالش دگرگون شود و بگويد: کاش 

رضداری انجام نمی دهد، بلکه بواسطهء جای صاحب اين قبر می بودم و اين کار را بواسطهء ق

 رنجهای دنيائی که به آن مبتال است، می گويد.
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ال تَُقومُ السَّاعَُة » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُولُ قالَ: قال عَنْهُ اللَّه رضی وعَنْهُ -6822

ه، فيُقْتَلُ مِنْ کُلِّ مِائةٍ ِتسْعَةٌ وِتسُْعون، فَيَقُولُ ُکلُّ حَتَّى يَحِْسرَ الْفُرَاتُ عَنْ جبَلٍ منْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَليْ

 .« رَجُلٍ مِنْهُم: َلعَلِّی أنْ أکُونَ أنَا أْنجُو

 «يوُشُِک أْن يَحِْسرَ الُْفرَاتُ عَن کَنٍْز مِنْ ذََهب،فَمَنّْ َحضََرهُ فَال يأخُذْ مْنهُ شَيْتاً » وفی روايٍة 

 متفقٌ عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضهريره از ابو  -6822

فرمود: قيامت برپا نمی شود، تا که آب فرات خشک شده  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

و کوهی از طال در آن نمودار گردد که بر آن کشت وکشتار صورت گيرد، چنانچه از هر صد نود و 

 جات يابم.( نفر کشته شود و هر مرد از آنها می گويد: شايد من فقط ن99نه )

و در روايتی آمده که نزديک است که فرات از روی گنجی از طال خشک شود وکسی که 

 به آن صحنه حاضر شود، بايد از آن چيزی نگيرد.
 

يَتْرُُکوَن المَدينَةَ َعلى » : يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولَ  سَِمعْتُ: قال وعَنْهُ -6823

وَآخِر مَنْ ُيحَْشرُ رَاعِيانِ مِنْ  يُرِيد: َعَوافی السِّباعِ وَالطَّْيرِ  ال يَْغشَاَها إالَّ الْعوَافی  خَيْرٍ مَا کَانَت،

مُزَيْنَةَ يُريدَانِ المَدينََة ينْعِقَانِ بِغَنَمها فَيَجدَانها وُحُوشا. حتَّى إذا بَلَغَا ثنِيَّةَ الْودَاعِ خَرَّا على 

 متفقٌ عليه.« وَجوهِهمَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6823

فرمود: مدينه را به بهترين حالی که بوده می گذارند و جز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

عوافی کسی به آن داخل نمی گردد و مراد از آن درندگان و پرندگان است و آخرين کسی که 

ا نموده بر گوسفندان شان داد می کشند و حشر می شود دو شبان اند از مزينه که قصد مدينه ر

 مدينه را پر از حيوانات وحشی می يابند تا به ثنية الوداع می رسند و بر روی هايشان می افتند.
 

» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  َصلّى النَّبی أنَّ عَنْهُ اللَّه رضی الخُدْرِیِّ سَعيدٍ أبی وعَنْ -6824

 رواه مسلم. «لَفَائُِکمْ فی آخِرِ الزًَِّمَان َيحْثُو المَالَ وَال يَعُدُّهُ يَکُونُ خَلِيفٌَة مِنْ خُ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6824
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در آخر الزمان خليفه ايست که از خلفای شما که مال را به مشت حساب می کند و نمی 

 شمارد )دانه دانه(.
 

» رِیِّ رضی اللَّه عنْهُ أنَّ النَّبیَّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قال: األْشعَ مُوسى أبی وعَنْ -6825

رَى ليأتيَنَّ عَلى النَّاسِ زَمَانٌ َيطُوُف الرَُّجلُ فِيِه بِالصَّدَقَة مِنَ الذََّهب،فَال َيجِدُ أحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْه، َويُ

 رواه مسلم. «لُْذنَ ِبهِ مِنْ ِقلَّةِ الرِّجالِ َوکَثَْرةِ النِّسَاءِ الرَّجُلُ اْلوَاحِدُ يَتْبَعُُه أرَْبُعونَ اْمرأًة يَ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6825

فرمود: همانا بر مردم زمانی خواهد آمد که شخص صدقه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

د و يک مرد ديده می شود که اش از طال را گرفته می گرداند و کسی را نمی يابدکه آن را بگير

 از زياد شدن زنان و کمی مردان که چهل زن بدنبال وی افتاده و به وی پناه می آورند.
 

اشْتَرَى » : قَال  وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیِّ عَن عَنْهُ اللَّه رضی هُرَْيرَةَ أبی وعَنْ -6821

رَى اْلعَقَارَ فی عَقَارِه َجرَّةً فِيهَا َذَهبٌ، فقالَ لهُ الذی اشَْتَرى رَجُلٌ مِنْ رَجٍُل عقَارا، فََوجَد الذی اشْتَ

 الْعَقَارُ: خُذْ ذَهََبک، إنَّمَا اشْتَرَيُْت مِنَْک األْرض، َولَمْ أشَْترِ الذََّهب،وقالَ الَّذی لَُه األْرض: إنَّمَا بعُْتکَ

ی تَحَاَکمَا إلَيْه: أَلَکُمَا وَلَد؟ قَالَ أحدُهُمَا: لی ُغالم. األرضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحاکَما إلى رَجُل، فقالَ الَّذ

 متفقٌ عليه. «وقالَ اآلخر: لی جَارِية، قالَ أنْکٍحَا الْغُالَم الجَارَية، وَأنْفِقَا عَلى أنُْفسهمَا مِنْهُ وتَصدَّقَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6821

فرمود: شخصی از ديگری زمينی را خريداری کرد، آنکه  سلماهلل عليه و یرسول اهلل صل

زمين را خريده در آن کورهء طاليی يافت و شخصی که زمين را خريده بود به او گفت: طالی 

خود را بگير من زمين را از تو خريداری کردم نه طال را. و آنکه زمين از وی بود، گفت: زمين و 

ر دو نزد شخصی برای حکميت آمدند و آنکه برای آنچه را در آن است به تو فروختم، و ه

حکميت نزدش رفتند، گفت: آيا شما فرزند داريد؟ يکی از آن دو گفت: من پسری دارم و 

ديگری گفت: من دختری دارم. گفت: دختر را به پسر به نکاح دهيد و برای آن دو خرج کنيد و 

 آن کار را کردند.
 

کانَْت » سَمِعَ رَسُوَل اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُول:  أنَّهُ عنْهُ اللَّه رضی وعنْهُ -6827

امْرَأتَان َمعهُمَا ابْناهُما، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بابنِ إحْداهُما، فقالت لصاحِبتهَا: إنَّمَا ذهَبَ بابِنک، 
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عَلَيِْه وسَلَّم، فََقضِی ِبهِ لْلکُبَْرى ،  وقالت األْخرى : إنَّمَا َذهََب بابنِک، فَتَحَاکما إلى داوُوَد صَّلى اهللُ 

فَخَرَجتَا على سُلَيْماَن بنِ داودَ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم، فأخبرتَاه، فقال: ائْتُونی بِالسِّکينَ أشَقُّهُ 

 متفقٌ عليه. «بَيْنَهُمَا. فقالت الصُّْغرى : ال تَْفعَل، رَِحمَک اللَّه، هُو ابْنُهَا فََقضَى بِهِ للصُّْغرَى 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6827

شنيد که می فرمود: دو زن بودند که بچه های شان را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

همراه داشتند، گرگ آمد و بچهء يکی از آن دو را برد. يکی به همراهش گفت: بچهء ترا برد و 

برای حکميت نزد داود عليه السالم آمده وحکم کرد که  ديگری گفت که بچهء ترا برده است و

بچه از آن بزرگ است. و بر سليمان بن داود عليهما السالم برآمده و وی را خبر نمودند. گفت: 

کاردی برايم بياوريد که آن را در ميان شان شق کنم. کوچک آنها گفت: خدا بر تو رحمت کند 

 ود که فرزند از آن کوچکتر است.اين کار را مکن! او بچهء اوست و حکم نم
 

» : وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ َصلّى النَّبیُّ قالَ قالَ عَْنهُ اللَّه رضی األسْلَِمیِّ مِرْداسٍ وعَنْ -6828

، رواه «  يَذْهَبُ الصَّالحُونَ األوَُّل فاألول، وتَبْقَى حُثَالَةٌ کحُثَالَةِ الشِّعِيرِ أوْ التَّمْر، ال يُبالِيهمُ اللَّه بالَةً

 البخاری.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز مرداس اسلمی  -6828

فرمود: نيکوکاران بدنبال همديگر می روند و مردمی ناسره  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 مانند ناسرهء جو و خرما می مانند که خداوند به آنها اهميتی نمی دهد.
 

جاء جِبْريلُ إلى النبی صَلّى اهللُ  ضی اللَّه عنْهُ قال:ر الزُرقیِّ رافعٍ بنِ رِفَاعَةَ وعنْ -6829

 أوْ کَلِمًَة نَْحوَهَا قال: «مِنْ أفْضَلِ الُمسِْلمِين »  عَلَيْهِ وسَلَّم قال: مَا َتُعدُّونَ أْهلَ بَدٍْر فيکُم؟ قال:

 رواه البخاری.« . وَکَذَلکَ مَنْ َشهِدَ بَْدراً مِنَ الماَلئِکَِة »
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضعه بن رافع زرقی از رفا -6829

آمده گفت: اهل بدر را در ميان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلجبرئيل عليه السالم خدمت 

 تان چه می شماريد؟

فرمود: و همچنان اند  –يا کلمهء مثل آن را گفت  –فرمود: از برترين مسلمانان 

 فرشتگانی که در بدر حضور يافتند.
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إذا » وعن ابنِ عُمَر رضی اللَّه عنْهُما قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  -6831

 متفقٌ عليه.« أنْزل اللَّه تَعالى بِقَوْمٍ َعذَاباً أَصَابَ اْلعَذَاُب مَنْ کَانَ فِيهم. ُثمَّ بُعُِثوا على أعمَالِهْم 
 

 ت که:اس اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6831

فرمود: هرگاه خداوند بر قومی عذابی فرستد، شامل  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 همهء شان شود، و باز برحسب اعمال خود برانگيخته شوند.
 

کانَ جِذْعٌ يقُومُ إلَيْهِ النبی صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم،  :قال عنْهُ اللَّه رضی جابرٍ وعَنْ -6836

فَلَما وُضِعَ المِنْبر، سَمِعْنَا لِلْجذْعِ مثْل صْوتِ العِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النبی صَّلى اهللُ  يعْنی فی الُخطْبَة،

 عَلَيْهِ وسَلَّم َفوضَع يدَه عليْهٍ فسَکَن.

فَلَمَّا کَانَ َيومُ الجمُعة قََعدَ النبی صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم على المِنْبَر، فصاحِت  وفی رواية:

 التی کَانَ يخُْطُب عِنْدَهَا حَتَّى کَادَتْ أنْ َتنْشَق. النَّخْلَةُ

َفصَاحَْت صياح الصَّبی. فَنَزََل النَّبیُّ صَلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم، حتَّى أخذَهَا َفضَمَّهَا  وفی رواية:

عَلى ما کَاَنتْ تسمُع مِنَ  بکت»  إلَيْه، فَجَعلَْت تَتِنُّ أنِينَ الصَّبیِّ الَّذی يُسکَّتُ حَتَّى اسْتَقرَّت، قال:

 رواه البخاری. «الذِّکِْر 
 

 است که گفت:اهلل عنه روايت  یاز جابر رض -6836

در خطبه روی آن می ايستاد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلتنهء درخت خرمائی بود که 

وچون منبر نهاده شد از تنهء درخت خرما صدايی مثل صدای عشار )ماده شتری که حملش به 

فرود آمده و دستش را بر آن  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلماه رسيده( شنيديم تا اينکه  ده

 گذاشت.

 و در روايتی آمده که پس دست خود را بر آن نهاد و آرام گرفت.

بر منبر  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی منقول است که چون روز جمعه شد و 

 می خواند، صدايی نمود که نزديک بود شق شود. نشست، درخت خرمايی که در کنارش خطبه

فرود آمد تا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی آمده که پس مانند بچه چيغ کشيد و 

آن را به آغوشش گرفت و مانند نالهء بچهء که آرام ساخته می شود به ناله آغاز نمود تا آرام 

 گرفت.
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 گريست.فرمود: بواسطهء آنچه که از ذکر می شنيد، 
 

وعنْ أبی ثَعْلَبََة الخُشَنیِّ جَْرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضی اللَّه عَنْهُ عنْ رَسُولِ اللَّه َصلّى اهلُل  -6832

إن اللَّه تعالى َفرَضَ َفراِئضَ فال ُتضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُوداً فَال تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أْشياءَ  عَلَيْهِ وسَلَّم قال:

حديثٌ حسن، رواه « ا، وَسکَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَکُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ َفال تَبْحثُوا عنها فَال تَنْتَهِکُوه

 الدَّارقُطْنی وَغَيَْره.
 

اهلل عليه  یصله از رسول اهلل اهلل عن یرضاز ابو ثعلبهء خشنی جرثوم بن ناشر  -6832

 نقل کرده که فرمود: وسلم

س آن را ضايع مکنيد وحدودی وضع نموده، پس همانا خداوند احکامی را فرض نموده پ

از آن تجاوز ننمائيد و چيزهائی را حرام ساخته حرمت آن را پايمال نکنيد و بواسطهء مهربانی 

بر شما بدون اينکه فراموش کرده باشد، از چيزهائی سکوت کرده، پس از آن جستجو و سؤال 

 مکنيد.
 

غَزَوْنَا مع رَسُولِ اللَّه صَّلى اهللُ اللَّه عَنْهُمَا قال:  رضی أوْفی أبی بن اللَّهِ عَبدِ وعنْ -6833

 عَلَيْهِ وسَلَّم سَبْعَ غَزَوَاٍت نَأکُُل الجراد.

 وفی رواية: نَْأکُلُ معهُ الجَراد، متفقٌ عليه.
 

 ما روايت است که گفت:اهلل عنه یرضاز عبد اهلل بن ابی اوفی  -6833

 هفت جنگ نموديم که در آن ملخ می خورديم. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلهمراه 

 و در روايتی آمده که همراه وی ملخ می خورديم.
 

ال ُيلْدغُ »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی أنَّ عنْهُ اللَّه رضی ُهرْيرةَ أبی وعَنْ -6834

 متفقٌ عليه. «المُؤمِنُ مِنْ جُحٍْر مرَّتَيْنِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6834

 فرمود: مؤمن از يک سوراخ دو مرتبه گزيده نمی شود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل
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َثالَثةٌ الَ يُکَلِّمُُهمُ اللَّه َيوْمَ »  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قَال: قَال وَعنْهُ -6835

يَُزکِّيهِْم ولَهُْم عذابٌ ألِيم: رجٌُل علَى فَْضلِ ماءٍ بِالْفَالةِ يمْنَعُُه مِن ابْنِ الْقِيَامةِ وَالَ ينُْظرُ إلَيْهِْم وَال 

غيِْر السَّبِيل، ورَجُلٌ بَايَع رُجالً سِْلعَةً بعْد الَْعضْر، َفحَلَفَ بِاللَّهِ ألخَذَهَا بکَذَا وَکَذا، َفصَدَّقَُه وَهَُو عَلى 

متفقٌ  «يِعُهُ إالَّ لِدُنيَا، فَإْن أعْطَاهُ مِنْهَا وفی، وإنْ َلم يُْعطِِه مِنْهَا لَمْ َيفِ ذَلِک، ورَجٌُل بَايع إمَاماً ال يُبا

 عليه.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6835

فرمود: سه کس است که خداوند در روز قيامت با آنان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 تزکيه شان نکرده و برای شان عذاب دردناکی است: سخن نگفته و به ايشان ننگريسته و

 مردی که در بيابان آب زائدی دارد و آن را از مسافران باز می دارد.

و مردی که متاعی را با کسی بعد از عصر معامله نمود و به خدا سوگند خورد که آن را به 

 اين قدر و اينقدر گرفته و او هم راستگويش شمرد در حاليکه چنان نبود.

و مردی که بواسطهء دنيا به امام بيعت کرد که هر گاه از دنيا به وی دهد، وفا می کند و 

 اگر ندهد، وفا نمی کند.
 

قَالُوا يا أبَا  «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أرْبعُونَ »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیِّ عن وَعَنْهُ -6831

» أبَيْت، قالُوا: أرْبُعونَ سَنَة؟ قَال: أبَيْت. قَالُوا: أرْبَعُونَ شَْهراً؟ قَال: أبَيْتُ  هُرْيرة، أرْبَُعونَ يَوْما؟ قَال:

مَاءً ،  وَيَبْلَى کُلُّ شَیءٍ مِنَ اإلنْسَانِ إالَّ عَْجبَ الذََّنب،فِيهِ يُرَکَّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ ُينَزِّلُ اللَّه مِنَ السََّمآءِ

 متفقٌ عليه. «الْبَقُْل فَيَنْبُتُونَ کَمَا يَنْبُتُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6831

 فرمود: بين دو صور چهل است.  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 ! چهل روز؟اهلل عنه یرضگفتند: ای ابو هريره 

 گفت: نمی توانم چيزی بگويم.

 گفتند: چهل سال؟

 گفت: نمی توانم چيزی بگويم.

 گفتند: چهل ماه؟
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گفت: نمی توانم چيزی بگويم و همهء انسان پوسيده می شود، جز بيخ دمش که در آن 

مخلوقات دوباره ترکيب می گردند. باز خداوند از آسمان آبی فرو می فرستد و مانند سبزه می 

 رويند.
 

ثُ الَْقوْم، جاءَهُ ُيحَدِّ مَْجلِسٍ فی  وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ صَلّى النَّبیُّ بيْنَمَا قَالَ وَعَنْهُ -6837

مَتَى السَّاعَة؟ فَمََضى رسُولُ اللَّه صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم ُيحَدِّثُ، فقَال بَعْضُ الَْقْوم:  أعْرابِیُّ فَقَال:

سَّائِلُ أيْنَ ال»  سَمِعَ مَا قَال، فَکَرِه ما َقالَ، وقَالَ بَعْضُهم: َبلْ َلمْ يَْسمَع، حَتَّى إذَا قََضى حَدِيثَُه قَال:

قَالَ: کَْيفَ  «إذَا ضُيَِّعتِ األَمَانةُ فانْتَظِِر السَّاعةَ »  قَال: ها أنَا يَا رُسولَ اللَّه، قَال: «عَنِ السَّاعَة؟ 

 رواهُ البُخاری. «إذَا وُسِّد األمْرُ إلى غَيْرِ أهْلِِه فَانْتَظِرِ السَّاعة  إضَاعَتُهَا؟ قَال:
 

 روايت است که گفت: عنه اهلل یرضاز ابو هريره  -6837

در مجلسی نشسته و با مردم صحبت می کرد،  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائی که 

 اعرابيی نزدش آمده و گفت: قيامت چه وقت است؟

صحبت خود را ادامه داد. برخی گفتند که گفته اش را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ر را عقيده بر اين شد که نشنيدش. تا اينکه شنيد، ولی آن را زشت شمرد. و برخی ديگ

 صحبتش را تمام نمود، فرمود: کجاست کسی که از قيامت پرسش نمود؟

 ! اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: من حاضرم يا 

 فرمود: چون امامت ضايع ساخته شد، انتظار قيامت را بکش. 

 گفت: ضايع شدن آن چگونه است؟

 ن سپرده شود، انتظار قيامت را بکش.فرمود: چون کار به نا اهال
 

يُصَلُّونَ لَُکم، فَإنْ أصَابُوا فَلَُکم، »  :قَال  وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسُول أنَّ وعنْهُ -6838

 رواُه البُخاری. «وإنْ أخْطتُوا فَلَُکمْ وَعَلَيِْهمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6838

فرمود: برای شما نماز می گزارند )ائمه( اگر به حق برابر  اهلل عليه وسلم یصل رسول اهلل

شدند، پس برای شما )اجر( است. و هرگاه خطا کردند، پس برای شما )اجر( است و بر آنها 

 ضرر.
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اسِ لِلنَّاسِ خَيْرُ النَّ قَال: } کُنْتُمْ خَْيرَ أُمٍَّة أخْرِجَتْ ِللنَّاسِ {: عنْه اللَّه رضی وَعَنْهُ -6839

 يَأْتُوَن بِِهمْ فی السَّالِسل فی أعْنَاقِهمْ حَتَّى َيْدخُلُوا فی اإلْسالم.
 

 در تفسير قول خداوند روايت است: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6839

} کُنْتُْم خَيَْر أُمٍَّة أْخرَِجتْ لِلنَّاِس {، گفت: بهترين مردم برای مردم آنها را با قيدهايی که 

 ر گردن شان است می آورند تا به اسالم داخل گردند.د

 )شما بهترين امتی بوديد که برآورده شد برای مردم(.
 

عَجبَ اللَّه َعزَّ وَجَلَّ مِنْ َقوٍْم يَدْخُلُوَن »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى النَّبیِّ  عَن وَعَنْهُ -6841

 اری. معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.رواهُما البُخ «الْجَنَّةَ فی السَّالِسلِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6841

فرمود: خداوند عزوجل به شگفت می آيد از گروهی که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 در زنجيرها به بهشت وارد می شوند.

 م می آورند و به بهشت داخل می شوند.ش: معنایش این است که اسیر و مقید گردیده باز اسال
 

أَحَبُّ الْبِالَدِ إلى اللَّه مَساجِدُهَا، »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النَّبیِّ عَنِ وَعنْهُ -6846

 روَاهُ ُمسلم. «وأبَغضُ الْبِالَِد إلى اللَّه أسواقُهَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6846

فرمود: محبوبترين سرزمينها نزد خدا مساجد است و  اهلل عليه وسلم ی صلرسول اهلل

 زشت ترين سرزمينها بازارها است.

ش: بهترین جایها مساجد است که در آن ذکر و یاد خدا صورت می گیرد و بدترین جایها بازارها است که 
 راض از یاد خدا صورت می گیرد.در آن فریب و سود و سوگندهای دروغ و سخنان ناسزا و مخالفت و عده و اع

 

الَ تَُکوَننَّ إن اسْتَطْعتَ أوَّلَ  :قَال قَولِهِ منْ عَنْهُ اللَّه رضی اْلفَارِسیِّ سَلْمَانَ وَعَنْ -6842

اهُ مسلم رومَنْ يَدْخُلُ السُّوق، وَال آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإنَّهَا مَعْرَکَةُ الشَّيْطَان، وَبهَا ينْصُبُ رَايَتَه. 

 هکذا.
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ال »  ورَوَاهُ البرْقَانِی فی صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

 « .تَکُنْ أوَّلَ مَنْ يَدْخُُل السُّوقَ، واَل آِخرَ منْ يْخرُجُ مِنْهَا، فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ 
 

 نقل شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سلمان فارسی  -6842

اگر می توانی بکوش، اولين کسيکه به بازار داخل می شود، نباشی  و نه هم آخرين 

کسی که از آن بيرون می شود، زيرا بازار ميدان کار و زار شيطان است که در آن پرچم خود را 

 می افرازد.

روايت  اهلل عنه یرضمسلم آن را چنين روايت نموده و برقانی در صحيحش از سلمان 

فرمود: مباش اولين کسی که به بازار در می آيد و نه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلنموده که 

 آخرين کسی که از آن می برآيد، زيرا شيطان در آن تخم نهاده و جوجه کرده است.
 

قُلْتُ ِلرَُسولِ  ال:قَ عَْنهُ اللَّه رضی سَرْجِسَ بنِ  اللَّه عَبْدِ عَنْ األحْوَلِ عاصِم وعَنْ -6843

قَالَ عَاصِم: فَقلْتُ لَه: اسْتَغْفَرَ  «وَلَکَ »  اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: يَا رَسُولَ اللَّه غَفَرَ اللَّه لک، قَال:

لِذَنِْبکَ  } واستغفِرْ ثُمَّ تَالَ هَذه اآلية: َنعَمْ وَلَک، لَکَ رَسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم؟ قَال:

 .ُمسلم رَواهُ ،[ 69: محمد]   ولِلْمُؤمِنِينَ والمُؤْمِناتِ{
 

 مرويست که گفت: اهلل عنه یرضاز عاصم احول از عبد اهلل بن سرجس  -6843

خداوند  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلبرای 

 برای شما آمرزيده است.

 و هم.فرمود: و برای ت

 برای تو استغفار نمود؟ اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلعاصم گفت، به وی گفتم: آيا 

گفت: بلی. و سپس اين آيه را خواند: و آمرزش طلب برای گناه خويش و برای مردان و 

 زنان مؤمن.
 

»  اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم: َصّلى النَّبیُّ  قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رضی األْنصَارِیِّ  مْسُعودٍ أبی وَعَنْ -6844

 رواُه البُخَاری. «إنَّ مِمَّا أدْرََک النَّاسُ مِنْ کَالِم النُّبُوَّةِ األولَى : إذَا لَمْ َتسْتَحِ فَاصْنعْ مَا شِْتتَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابی مسعود انصاری  -6844
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ز اولين کالم نبوت دريافته اند، فرمود: همانا از آنچه مردم ا اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 اينست که چون حيا نداری هر چه می خواهی بکن.

ش: براستی حیاء از خدا و بندگان خداست که انسان را از ارتکاب مناهی باز می دارد و هرگاه حیاء از وجود 
د نیست. شخصی ریشه کن شد، هرچه را انجام می دهد، زیرا مانعی برای انجام این کارها در وجودش موجو

 )مترجم(.
 

أوَّلُ مَا » : وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى النَّبیُّ  قَالَ: قَال عَنْهُ  اللَّه رضی مَْسُعودٍ ابْنِ وَعَنْ -6845

 مُتَّفَقٌ علَيْه. «يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يوْمَ الْقِيَامةِ فی الدِّمَاءِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6845

فرمود: اولين چيزی که در روز قيامت در ميان مردم بدان  اهلل عليه وسلم یمبر صلپيا

 حکم می شود، خون ها است.
 

خُلِقَتِ » وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللَّه عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  -6841

 رواُه مسلم. «نْ مَارِجٍ منْ نَار، وخُلِق آدمُ ممَّا وُِصفَ لَُکمْ الماَلئِکَُة مِنْ نُور، وَخلِقَ الجَانُّ مِ
 

 مرويست که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6841

فرمود: فرشتگان از نور و جنيان از مخلوطی از آتش و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 آدم از آنچه به شما توصيف شده، آفريده شده اند.
 

 «کَاَن خُُلقُ نبی اللَّه صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم الُْقرْآنَ » ه عَنْهَا قَالَت: وَعنْهَا رضی اللَّ  -6847

 رواهُ مُسِْلم فی جُمَْلةِ حدِيثٍ طويل.
 

 روايت شده است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6847

 قرآن بود. اهلل عليه وسلم یصلاخالق پيامبر خدا 

در پندار و گفتار و کردار شان نمونه و الگوی عملی احکام قرآنی  وسلماهلل علیه  یپیامبر صلش: براستی 
 است. )مترجم(. اهلل علیه وسلم یصلبودند. و انک لعلی خلق عظیم، ندای ربانی است که نمایانگر اخالق نبوی 

 

قاءَ اللَّهِ أحبَّ اللَّه مَنْ أحَبَّ لِ»  :وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّه رَسُولُ قَالَ: قَالَت وَعَنْهَا -6848

فَقُلْت: يَا رسُولَ اللَّه، أَکرَاهِيَةُ الموْت؟ فَکُلُّنَا نَْکرَهُ المْوت،  «لِقَاءَه، وَمنْ کَرَِه لِقاءَ اللَّه َکرِهَ اللَّه لِقَاءَهُ 
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تِهِ أحَبَّ لِقَاءَ اللَّه، فَأََحبَّ اللَّه لَيْس کَذَلِک، وََلکِنَّ المُؤمِنَ إذَا بُشِّر ِبَرحْمَةِ اللَّه َورِضْواِنهِ وَجنَّ»  قَال:

 رواه مسلم.«. لِقَاءَهُ وإنَّ الْکَافِرَ إذَا بُشِّرَ بعَذاِب اللَّه وََسخَِطه، کَرَِه لِقَاءَ اللَّه، وََکرِهَ اللَّه ِلقَاءَهُ
 

 مرويست که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6848

ديدار خدا را دوست بدارد، خداوند ديدار او  فرمود: آنکه اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 را دوست می دارد و کسی که ديدار خدا را نپسندد، خداوند ديدار وی را نمی پسندد.

! آيا نپسنديدن مرگ است؟ پس همهء ما مرگ را اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتم: يا 

 نمی پسنديم.

بهشت خدا مژده داده شود،  فرمود: اين نيست، ولی مؤمن چون به رحمت و رضوان و

ديدار خدا را دوست می دارد و چون کافر از عذاب و خشم خدا خبر داده شود، ديدار خدا را نمی 

 پسندد و خدای تعالی و تقدس هم ديدارش را نمی پسندد.
 

لنَّبیُّ صَلّى اهللُ عَلَْيهِ کَانَ ا: قَالَت عَنْهَا اللَّه رَِضیَ حَُيیٍّ بنْتِ صَفِيَّةَ المُؤْمِِنينَ أُمِّ وَعَنْ -6849

ُجالًن ِمنَ وسَلَّم ُمعْتَکِفاً، فَأَتَيْتُهُ أزُورُهُ لَيْال. فَحَدَّثُْتهُ ثُمَّ قُمْتُ ألنْقَِلب،فَقَامَ مَِعی لِيَقْلِبَنی، فََمرَّ رَ

 رعَا. َفقَالَ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وَسلَّم:األنْصارِ رضی اللَّه عَنْهُما، فَلمَّا رَأيَا النَّبِیَّ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم أسْ

إنَّ الشَّيَْطانَ »  فَقاال: سُبْحَاَن اللَّه يَارسُوَل اللَّه، فَقَال: «عَلَى رِسْلُُکمَا إنَّهَا َصفِيَّةُ بنُت حُيَیٍّ » 

متفقٌ «  أوْ قَال: شَيْتاً  را يَجْرِی مِنْ ابْنِ آدََم مَْجرَى الدَّم، وَإنِّی َخشِيُت أنْ يَقذِفَ فی قُُلوبِکُمَا شَ

 عليه.
 

 از ام المؤمنين صفيه بنت حيی رضی اهلل عنها مرويست که گفت: -6849

معتکف بودند و من شب به ديدار شان آمدم و با ايشان  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

ز انصار صحبت نموده و بعد برخاستم تا بازگردم. با من برخاست که مرا باز گرداند و دو مرد ا

 را ديدند، شتافتند. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگذشتند و چون 

اين زن صفيه بنت حيی  –فرمود: بحال عادی تان راه رويد  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

  –است 

 !اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفتند: سبحان اهلل يا 
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در دل شما شری را  فرمود: شيطان از مجرای خون انسان می گذرد و من ترسيدم که

 بيندازد.

ش: این حدیث دلیل آنست که انسان باید از مواضع تهمت بگریزد و برای اینکه گمان بد را از خود دفع 
 کند تا مردم به غیبتش گرفتار نشوند، الزم است که تشویش و وسوسهء مردم را دفع کند. )مترجم(.

 

شَهِدْتُ مَعَ رسُوِل مُطَّلِب رضی اللَّه عَنْهُ قَال: ال عَبْدِ بنِ العبَّاسِ الفَْضل أبی وَعَنْ -6851

 اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم َيوَْم حُنَين فَلَزْمتُ أَنا وَأبُو سُفْيَانَ بنُ الحاِرثِ بنِ عَبِْد المُطَّلِِب رَُسولِ

  عَلَيْهِ وسَلَّم علَى بغْلَةٍ َلهُ بَْيضَاءَ .اللَّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم لَْم نفَارِقْه، ورَُسولُ اللَّه صَّلى اهللُ 

فَلَمَّا الْتَقَى المُسِْلمُونَ وَالمُشْرکُونَ وَلَّى الُمسْلُِمونَ مُدِْبرِين، فَطَفَِق رسُولُ اللَّه َصلّى اهلُل 

وِل اللَّه صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم َأُکفُّهَا عَلَيْهِ وسَلَّم، َيرْکُُض َبغْلََتهُ قِبل الْکُفَّار، وأنَا آخِذٌ ِبلِجَامِ بَْغلَِة رَسُ

 إرادَةَ أْن ال تُْسرِع، وأبو سُفْيانَ آخِذٌ بِرکَاِب رَسُولِ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم.

اس، قَالَ العبَّ« أیْ عبَّاسُ نادِ أصْحَابَ السَُّمرةِ »  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

وَکَانَ رَُجالً صَيِّتا: فَقُلُْت بِأعْلَى صَْوتِی: أيْن أْصحابُ السَُّمرَة، َفو اللَّه َلکَأنَّ عَطْفَتَُهمْ حِينَ سَِمعُوا 

ألْنصَاِر ا صَوِْتی عَطَْفةَ الْبقَرِ عََلى أواْلدِهَا، فَقَالُوا: يالَبَّيْکَ يَالَبَّيْک، فَاقْتَتَلُوا هُمْ واْلکُفَار، والدَّعْوةُ فی

 يقُولُون: يَا َمعَْشرَ األنْصار، يا مَعَْشر األْنصَار، ُثمَّ قَصَُرتِ الدَّْعوُة عَلَى بنِی الْحَارِثِ بن الْخزْرَج.

» فَنَظََر رَسُوُل اللَّه صَلّى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم وَهَُو عَلى بَْغلَتِِه کَالمُتَطَاوِل علَيْهَا إلَى قِتَالِهْم فَقَال: 

ثُمَّ أخَذَ رَُسولُ اللَّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم حصيات، فَرََمى بِهِنَّ وَجُوه  «ا حِينَ حَمِیَ اْلوَطِيسُ هَذَ

َفذَهَبُْت أنُْظرُ فَإذَا الْقِتَالُ عَلَى هَْيتَتِهِ فِيما أرَى ، فَواللَّه ما هُو  «انَْهزَمُوا وَرَبِّ ُمحَمَّدٍ »الْکُفَّار، ثُمَّ قَال: 

 رواه مسلم. إالَّ أنْ رمَاهُْم بَِحصَيَاتِه، فَمَازِلْتُ أرَى حدَُّهمْ کَليال، وأمْرَُهمْ مُْدبِرا.
 

 مرويست که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو الفضل عباس بن عبد المطلب  -6851

حضور يافتم، من و ابوسفيان بن حارث بن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلروز حنين با 

بر قاطر  اهلل عليه وسلم یصليوسته با وی بوديم و از وی جدا نشديم. رسول اهلل عبد المطلب پ

سفيد خويش بود. چون مسلمانان و مشرکان با هم روبرو شدند و مسمانان پشت گرداندند، 

شروع به دواندن قاطر خود بطرف کفار نمود و من لگام قاطر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

را گرفته بازش می داشتم تا تيز نرود، در حاليکه ابو سفيان  يه وسلماهلل عل یرسول اهلل صل

 را گرفته بود. اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلرکاب 



 974 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرمود: ای عباس! اصحاب سمره )بيعة الرضوان( را  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

پس و اهلل مردی بلند صدا بود و گفتم: اصحاب سمره کجايند؟  اهلل عنه یرضبخوان. عباس 

گوئی که من آنها را برگشت دادم، هنگامی که صدای مرا شنيدند، مثل اينکه گاو بطرف 

اوالدهايش برمی گردد، برگشته، گفتند: يا لبيک، و آنها و کفار جنگيدند و دعوتگر در ميان انصار 

می گفت: ای گروه انصار ای گروه انصار و بعد فقط دعوت بر بنی الحارث بن خزرج منحصر 

در حاليکه بر قاطر شان بوده مانند کسی که گردن فرازد،  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلشد و 

 تا جريان جنگ را مشاهده کند، می نگريستند.

 اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلو فرمود: اين زمانی است که جنگ گرم شده است. باز 

اهلل  یمحمد صلفرمود: بنام خدای  چند دانه سنگريزه را گرفته و آن را بطرف کفار انداخته و

که شکست خوريد! من رفتم و مشاهده کردم که جنگ به همان شکلش بود. سوگند  عليه وسلم

به خدا به مجردی که آنها را به سنگريزه زد، بشکل مستمر ديدم که توانائی شان ضعيف 

 وکارشان منتهی به شکست است.
 

أيُّهَا »  ُه قَال: قَالَ رسُوُل اللَّه صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:عنْ اللَّه رضی ُهرْيَرةَ أبی وعَنْ -6856

}يَا لى : النَّاسُ إنَّ اللَّه طيٌِّب ال يقْبلُ إالَّ طيِّبا، وَإنَّ اللَّه أَمر المُؤمِنِينَ ِبمَا أمَر بِِه المُرْسلِين، فَقَال َتعَا

 طَيَِّبات مِنَ کُلُوا } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا وَقَال تَعالَى : الحاً { أيُّها الرُّسْلُ کُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعملوا صَ

الرَّجُلَ ُيطِيلُ السََّفر أشَْعثَ أغْبر يمُدُّ يدَْيهِ إلَى السَّمَاءِ : يَاربِّ يَارَب،وَمَْطعَمُُه  ثُمَّ َذَکرَ { رزَقْنَاکُمْ مَا

 رواه مسلم. «وغُذِیَ بِاْلحَرامِ، فَأَنَّى يُسَْتجابُ ِلذَلِکَ؟ حَرام، ومَْشرَبُه حرَام، ومَلْبسُهُ حرام، 
 

 ه مرويست که:اهلل عن یرضاز ابو هريره  -6856

فرمود: ای مردم خداوند تعالی پاکيزه است و بجز پاکيزه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 را نمی پذيرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته است.

داوند تعالی فرمود: ای مؤمنان بخوريد وبنوشيد از چيزهای پاکيزه که بشما روزی داده خ

 ايم.

باز مردی را ياد نمود که سفرشرا دراز نموده غبار آلوده و پراکنده موی است و 

دستهايش را به آسمان بلند کرده می گويد: پروردگارم، پروردگارم، در حاليکه خوردنی اش 

حرام بوده و پوشيدنی اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده است، پس  حرام و آشاميدنی اش

 چگونه دعای همچو شخصی پذيرفته می شود.
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ش: این حدیث بهترین دلیل است برای کسانیکه در قبول دعای شان دچار تشویش گردیده می گویند، چرا 
هم این است که این مردمیکه دعاء می اینقدر مردم دعاء می کنند و خداوند دعای ایشان را قبول نمی کند؟ علتش 

 کنند، شرط اجابت و قبول دعاء در وجود شان پدیدار نیست.

خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی شخص  اهلل علیه وسلم یصلآری در صورتیکه طبق فرمودهء رسول اکرم 
 ء می تواند باشد.حرام باشد، تغذیه اش بحرام صورت گرفته باشد، چگونه این شخص امیدوار اجابت و قبول دعا

براستی اگر مسلمین عصر حاضر بخواهند سعادتمند دنیا و آخرت شوند، باید به خدا باز گردند و از حرام و 
 محرمات اجتناب نمایند، تا باشد که خداوند یار و معین و ناصر شان شود. )مترجم(.

 

ثَالَثةٌ الَ يُکَلِّمُُهْم » هللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: ا صَلّى اللَّه رَسُولُ قَالَ: قَال عَنْهُ اللَّه رضی وَعنْهُ -6852

ل اللَّه يْومَ الْقِيَامة، وَاَل يَُزکِّيهِم، َوال ينُْظُر إلَيْهِم، ولَهُمْ عذَابٌ أليم: شَيْخٌ زَان، ومَلٌِک کَذَّابٌ، وَعَائِ

 الْفَقِير.« : الْعَائِلُ  »  رواُه مسلم.  «مُسْتَکْبِرٌ 
 

 ه روايت است که:اهلل عن یرض از ابو هريره -6852

فرمود: سه کس است که خداوند در روز قيامت پاک  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

شان نکرده به آنها نمی نگرد و برای آنها عذاب دردناکی است: پير زنا کار، و پادشاهی که 

 بسيار دروغ گويد و گدای متکبر.
 

سيْحَاُن وجَيْحَانُ » َل رَسُوُل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم: قَا: قَال عنْهُ اللَّه رضی وَعَنْهُ -6853

 رواهُ مسلم. «وَالْفُراتُ والنِّيلُ کُلٌّ مِنْ أنْهَارِ الْجنَّةِ 
 

 ه روايت است که:اهلل عن یرضاز ابو هريره  -6853

های فرمود: سيحون و جيحون و فرات ونيل همه از جوی  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 بهشت است.

ش: معنایش این است که در این نهرها برکت نهاده و ایمان عام می شود در سرزمین هائی که این نهرها 
 در آن جریان دارد، همه اسالم میآورند و با هدایت بسوی اسالم از اهل بهشت می گردند.

اند، به این اسم نامیده تا  نهرهائی را که اصول نهرهای بهشت اهلل علیه وسلم یپیامبر صلوگفته شده که: 
 دانسته شود که این نهرها در بهشت مانند نهرهای چهارگانه در دنیا است.

یا اینکه در بهشت چهار نهر بدین اسم وجود دارد و اشتراک از اینرو در میان آن پدید آمده است. سیحون 
 .دریای هند، و جیحون دریای آمو و فرات دریای بغداد و نیل دریای مصر است
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خَلَقَ اللَّه التُّرْبََة يوَْم »  :فَقَال بِيَدِی وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رَسُولُ أخَذَ: قَال وَعَنْهُ -6854

اءِ ، السَّبْتِ، وخَلََق فِيهَا الِْجبَالَ يَوْمَ األحَد، وخَلََق الشَّجََر يَوَْم اإلثْنَيْن، وََخلَقَ المَْکرُوهَ َيوْمَ الثُّالثَ

م بَعَْد وَخَلَقَ النُّورَ يَوَْم األْربَعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ َيوْمَ الخَمِيس، وخَلَقَ آَدمَ صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّ

. رواه  «الْعَْصرِ مِنْ يَوم الجُمَُعةِ فی آخِرِ الْخَلْقِ فی آِخرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلى الَّليلِ 

 . مسلم 
 

 ه روايت است که گفت:اهلل عن یرضاز ابو هريره  -6854

دست مرا گرفته و فرمود: خداوند خاک را در روز دوشنبه  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

آفريده و کوهها را در روز يکشنبه و درخت را روز دوشنبه و اشيای گران را )مثل آهن و غيره( 

چهار شنبه آفريده و هم خزندگان را روز پنجشنبه خلق نمود. و آدم  روز سه شنبه و نور را روز

 عليه السالم را بعد از عصر روز جمعه در ساعت اخير روز ميان عصر تا شب آفريد.
 

لَقَدِ انْقَطَعَتْ فی يَدِی يوَْم » : قال عَنْهُ اللَّه رضی الْولِيدِ بنِ خَالِدِ سُلَيْمَانَ أبی وعنْ -6855

 . رواهُ البُخاری. «عَةُ أسْياف، فَمَا بقِیَ فی يدِی إال صَفِيحةٌ يَمَانِيَّةٌ مُؤتَةَ تِسْ 
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو سليمان خالد بن وليد  -6855

در روز موته نُه شمشير در دستم شکست و در دستم بجز شمشير يمانی )پهناوری( 

 نماند.
 

ضی اللَّه عنُْه أنَّهُ َسمِع رسُوَل اللَّه َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم ر الْعَاص بْنِ  عمْرو وعَنْ -6851

 «إذَا حَکَمَ الْحَاکِم، فَاجْتَهَد، ُثمَّ أصاب،فَلَهُ أجْرانِ وإنْ حَکَم وَاجْتَهَد، فَأَخْطَا، فَلَهُ أجْرٌ»  يَقُول:

   متفقٌ عَلَيْه. 
 

 :روايت است که اهلل عنه یرضاز عمرو بن عاص  -6851

شنيدم که می فرمود: چون حاکم حکم نموده و اجتهاد  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

کرد و نظرش صائب بود، برايش دو مزد است )مزد اجتهاد و مزد به حق رسيدن( و هرگاه حکم 

 نموده و اجتهاد کرد و نظرش صائب نبود، برای وی يک مزد است، )مزد اجتهاد بس(.
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الُْحمَّى مِنْ » َة رضی اللًَِّه عَنْهَا أنَّ النبی َصلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قَال: عائِشَ وَعَنْ -6857

 متفقٌ عليه. «فيْحِ جَهَنَّم فأبِْردُوهَا بِالماَءِ 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6857

 .فرمود: تب از شرارهء دوزخ است، پس به آب سردش کنيد اهلل عليه وسلم یپيامبر صل
 

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النبی عَنِ عَنْهَا اللَّه رضی وَعَنْهَا -6858

 متفقٌ عَلَيْه. «صَوْم، صَامَ عَنْهُ وَلِيُُّه 
 

 روايت است که: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6858

باشد، ولی او بايد از جايش  فرمود: آنکه بميرد و بر او روزهء اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 روزه بگيرد.
 

 ابنَ  اللَّه عَبْدَ أنَّ  حُدَِّثتْ عَنْهَا اللَّه رضی عَاِئشَةَ أنَّ الطُّفَيْلِ بنِ مَالِکِ بنِ عَوْفِ وَعَنْ -6859

نْها: وَاللَّه لَتَنْتَهِيَنَّ عَ تَعالَى اللَّه رضی عَاِئشَةُ  أْعطَتْهُ َعطَاءٍ أوْ بيْعٍ فی قَالَ عَنْهُمَا اللَّه رضی الزَّبَيْر

ُهو، للَّهِ عَلیَ َنذْرٌ أنْ ال ُأکَلِّم اْبنَ قَاَلت:  نَعم، قَالُوا: أهَُو قَالَ َهذَا؟عَائِشَة، أْو ألحُْجرَنَّ علَْيهَا، قَالت: 

اللَّهِ ال أُشَفَّعُ فِيهِ أبَدا، وال الَ وَ فَاسْتَشْفَع اْبنُ الزُّبيْرِ إليها حِينَ طالَتِ الْهْجرَة. فَقَالَت: الزُّبيْرِ أبَدا، 

 بْنَ الرَّحْمنِ وعبْدَ مخْرَمَة، بنَ الِمسْورَ  کَلَّم الزُّبيْرِ  ابْنِ عَلى ذَلِکَ طَال فلَمَّا  أتَحَنَّثُ إَلى نَْذری.

اللَّه عَنْهَا، َفإنَّهَا  أنْشُدُُکما اللَّه لمَا أدْخَلْتُمَانی عَلى عائِشَةَ رضی: لهُما وقَال يُغوثَ  عبْدِ بنِ األسْوَدِ

فَأَقْبَل بهِ الِمْسور، وعَبْدُ الرًَِّحْمن حَتَّى اسْتَأذَنَا علَى عاِئشَة، َفقَاال:  الَ يَِحلُّ لَهَا أْن تَنْذِر َقطِيعَتی،

نَعمْ ادْخُُلوا  قَالَتْ: ؟کُلُّنَاقَالُوا: ادْخُلُوا.  قَالَتْ عَائَِشة: السَّالَمُ علَْيکِ ورَحمةُ اللَّه وبرَکَاُته، أَنَدُْخل؟

واَل تَعَْلمُ أنَّ معَُهما ابْنَ الزُّبَْير، فَلمَّا دخَُلوا، دخََل ابُْن الزُّبيِْر الِْحجَاب،فَاعْتَنَقَ عائِشََة رضی  کُلُّکُم،

الَّ کَلَّمَتْهُ وقبَلَتْ مِنْه، اللَّه عنْهَا، وطَفِقَ يُنَاشِدُهَا ويبْکِی، وَطَفِقَ المِْسور، وعبْدُ الرَّحْمنِ يُنَاشِدَانِهَا إ

إنَّ النبی صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم نََهى عَمَّا قَدْ عِلمْتِ مِنَ الْهِجْرة. وَالَ يَحلُّ لُمسِْلمٍ أْن  ويقُوالن:

طَفِقَتْ تَُذکِّرُهُما  والتَّحْرِيج، التَّذِْکرةِ  مِنَ  عَاِئشَةَ عَلى أکْثَرُوا فَلَمَّا  يهْجُر أخَاهُ فَْوقًَِ ثَالِث لَيَال.

فَلَْم َيزَاال بَهَا حتَّى کَلَّمتِ اْبنِ الزُّبْير، وَأعْتَقَتْ فی َنذْرِهَا  إنِّی نََذْرتُ والنَّذُْر شَدِيد، وتَبْکِی، وتَُقول:

 ا. رواهُ البخاری.أرْبعِينَ رقَبةً، َوکَانَتْ تَْذکُُر نَذَْرهَا بعَْد ذَلَِک فَتَبْکِی حتَّى تَبُلَّ دُُموعُهَا خِمارَهَ
 

 از عوف بن مالک بن طفيل روايت است که:  -6859
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گفته شد که: ابن زبير در فروش يا بخششی که آن را داده بود،  اهلل عنها یعائشه رضبه 

از اين کار خود را باز خواهد داشت، يا حتماً او را  اهلل عنها یعائشه رضسوگند خورد که يا حتماً 

 نمود. از اين کار منع خواهد

 گفت: آيا او اين سخن را گفته است؟ اهلل عنها یعائشه رض

 گفتند: بلی.

گفت: بر من نذر است که هرگز با ابن زبير حرف نزنم. و چون مدت دوری طوالنی شد، 

گفت: نی سوگند به خدا هرگز شفاعت  اهلل عنها یعائشه رضابن زبير شفاعت خواه فرستاد و 

 رفت و خود را در نذرم گناهکار نخواهم کرد.کسی را در مورد وی نخواهم پذي

چون باز اين مدت بدرازا کشيد ابن زبير با مسور بن مخرمه و عبد الرحمن بن اسود بن 

عبد يغوث صحبت نموده و به آنها گفت: شما را بخدا سوگند می دهم که حتماً مرا خدمت 

 طع رابطه با من نذر نمايد.داخل کنيد، زيرا برايش جائز نيست که به ق اهلل عنها یعائشه رض

 اهلل عنها یعائشه رضمسور و عبد الرحمن وی را با خود گرفته و رفتند تا اينکه از 

 اجازت خواستند و گفتند: السالم عليک و رحمة اهلل و برکاته، آيا داخل گرديم؟

 گفت: داخل شويد. اهلل عنها یعائشه رض

 گفتند: همهء ما؟

و نمی دانست که ابن زبير همراه آندوست. چون داخل  گفت: بلی همهء شما داخل شويد.

شدند ابن زبير به عقب پرده داخل شده با وی معانقه کرده و شروع به گريستن و سوگند دادن 

وی نمود. و مسور و عبد الرحمن هم وی را سوگند داده و از وی می خواستند که حتماً با وی 

از ترک مراودهء که کردی  اهلل عليه وسلم یصل پيامبرحرف زده و از وی بپذيرد. و می گفتند: 

نهی فرموده و برای مسلمان روا نيست که برادرش را بيش از سه شب ترک کند. و چون او را 

زياد موعظه نموده و دشواری اين امر را به وی گوشزد کردند، وی گريسته و شروع به پند دادن 

است. و همانطور او را به راضی شدن شان نموده و می گفت: من نذر کردم و نذر کار سختی 

ملزم می کردند، تا اينکه با ابن زبير حرف زد و در همين نذر خود چهل برده را آزاد نمود. و بعد 

 از آن نذر خود را ياد کرده و طوری می گريست که چادرش تر )خيس( می شد.
 

ه صَلّى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم َخرجَ إلَى اللَّ رسُولَ أنَّ  عنْهُ اللَّه رضی عامِر بنِ عُقْبَةَ وعَنْ -6811

 قَتْلَى أُحُد. فَصلَّى علَيِْهمْ بْعد ثَمان سِنِين کالمودِّع لألحْياءِ واألمْوات، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبر، َفقَال:



 979 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

يه مِنْ مَقامِی َهذَا، إنِّی بيْنَ أيْدِيکُمْ َفرَطٌ وأنَا شهيد علَيْکُمْ وإنَّ موْعِدَُکمُ الْحْوض، وَإنِّی ألنُْظرُ إل

فَکَانَتْ آخِرَ  قَالَ:« وإنِّی لَسُْت أخَْشى عَلَيُْکمْ أنْ تُْشرکُوا، ولَکِنْ أْخشَى عَلَيُْکمْ الدُّنيا أنْ تََنافَسُوهَا

 متفقٌ عليه. نَْظرَةٍ نََظرُْتهَا إلَى رَُسوِل اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم،

شَى علَيْکُْم الدُّنيَا أْن تَنَافَسُوا فِيهَا، وتَقْتَتِلُوا فََتهْلِکُوا کَما هََلکًَِ منْ وَلَکِنِّی أخْ »  وفی رواية:

 فَکانَ آخِر ما رَأْيتُ َرسُولَ اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم عََلى المِنْبر. قَالَ عُقبة: «کَان قَبْلُکمْ 

علَيْکُم، وَإنِّی واللَّه ألْنُظرُ إلَى حَوْضِی اآلن، وإنِّی  إنِّی فَرطٌ لَکُمْ وأنَا شَهِيدٌ»  وفی روَايةٍ قال:

أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِن األرض، أوْ مَفَاتِيحَ األْرض، وَإنَّی واللَّهِ مَا أَخَافُ علَيْکُمْ أنْ ُتْشرُِکوا بعْدِی 

 . «ولَکِنْ أخَافُ علَيْکُمْ أنْ َتنَافَسُوا فِيهَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضمر از عقبه بن عا -6811

بعد از هشت سال بر کشتگان احد آمده و مانند وداع  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

کنندهء زنده ها و مرده ها بر آنها نماز گزاردند، بعد به منبر برآمده و فرمودند: من در پيشاپيش 

ن از اين جايگاهم راهگشائی شمايم و من بر شما گواهم و ميعادگاه شما حوض است و م

بسوی شما می نگرم و من از شما نمی ترسم که شريک می آوريد، ولی می ترسم که بر دنيا 

 انداختم. اهلل عليه وسلم یپيامبر صلبا هم رقابت کنيد. گفت: و اين آخرين نگاه های بودکه بر 

يد و مثل و در روايتی آمده که ولی بر شما از اينکه در دنيا مسابقه کنيد و با هم بجنگ

 یپيامبر صلاقوام پيشين به هالکت رسيد، بيم دارم. عقبه می گويد: و اين آخرين باری بود که 

 را بر منبر ديدم. اهلل عليه وسلم

و در روايتی ديگر چنين آمده است که فرمود: من راهگشای شمايم و بر شما گواهم و 

جينه های زمينی يا کليدهای قسم بخدا بسوی حوضم هم اکنون می نگرم و به من کليدهای گن

زمين داده شده است. قسم بخدا که نمی ترسم بعد از من مشرک می شويد، اما می ترسم که 

 بر سر دنيا با هم رقابت کنيد.

فرط آنست که قبل از سواران بخانه آید، تا برای شان مقدمات خدمتگذاری را  "انی بین ایدیکم فرط"ش: 
اه امتم مصالح اخروی شان را فراهم می کنم، به اینکه برای گنهگاران شان فراهم کند و همچنین من در پیشگ

 شفاعت نموده و بر اطاعت مطیعان شهادت می دهم.
 

صلَّى بنا رَسُوُل اللَّه : قَال عَنْهُ اللَّه رضی األْنصَارِیِّ أْخطَبَ  بنِ عمْرُو زَْيدٍ أبی وعَنْ -6816

وَصعِدَ المِنْبَر، فََخطَبنَا حَتَّى حََضرَتِ الظُّْهر، فَنَزَل َفصَلَّى . ثُمَّ َصعِدَ  صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم اْلفَجْر،
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المِنْبَر فخطب حَتَّى َحَضرِت العصْر، ُثمَّ َنزَل فََصلَّى ، ُثمًَِّ صعِد المنْبر حتى غََربِت الشَّمْسُ، فَأخْبرنا 

 واهُ مُسِْلم.ر مَا کان ومَا ُهوَ کِائِن، فَأَعْلَمُنَا أحْفَظُنَا.
 

 نقل شده که فرمود:  اهلل عنه یرضاز ابو زيد عمرو بن اخطب انصاری  -6816

نماز صبح را با ما گزارده و بر منبر برآمد و تا ظهر بر ما  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خطبه گزارد، سپس فرود آمده و نماز گزارد و باز بر منبر باال شده و تا عصر خطبه نمود و سپس 

فرود آمده نماز گزارد و باز بر منبر برآمده تا غروب آفتاب و ما را از آنچه که بوده و خواهد بود، 

 خبر داد، پس عالم ترين ما حافظ ترين ما بود.
 

مَنْ َنذَرَ أن » : وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى النبی قال: قَالَت عَنْهَا اللَّه رضی عائِشَةَ وعنْ -6812

 رواُه البُخاری. «لْيُطِْعه، ومَنْ نَذَرَ أْن يْعصَِی اللَّه، فال يعِْصهِ يُطِيع اللَّه فَ 
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6812

فرمود: آنکه نذر کند که اطاعت خدا را نمايد، پس اطاعتش را  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 ی حق تعالی را ننمايد.بکند و آنکه نذر کند به آنچه معصيت خداست، پس نافرمان
 

 بِقَتْلِ أمرَهَا وسَلَّم عََليْهِ اهللُ  صَّلى اللَّه رسُول أن عنْهَا اللَّه رضی َشرِيکٍ أُمٍِِّ وَعنْ -6813

 متفقٌ عَلَيْه. «کَانَ يْنفُخُ علَى إْبراهيمَ » : وقَال األوزَاغ،
 

 از ام شريک رضی اهلل عنها روايت شده که: -6813

وی را به قتل اوزاغ )چلپاسه =کلپاسه( امر نموده فرمود:  هلل عليه وسلما یرسول اهلل صل

 بر )آتش( ابراهيم عليه السالم پف می کرد.
 

منْ » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسُولُ قَالَ: قَال عنْهُ اللَّهُ رضی هُريرةَ أبی وَعنْ -6814

ا وَکَذَا حسنَة، وَمَنْ قَتَلَهَا فی الضَّرَْبةِ الثَّانِية، فَلَُه َکذَا وکَذَا َحسنًَة قَتَلَ وزَغًَة فی أوَِّل َضرْبة، فََلهُ کَذَ

 . «دُونَ األولَى ، وإنَّ قَتَلَهَا فی الضَّرْبةِ الثَّالِثَة، فَلَُه َکذاَ وَکَذَا َحسَنَةً 

ة، وَفی الثَّانِيَةِ دُونَ ذَِلک، مَنْ قََتلَ وزَغاً فی أوَّلِ َضرْبة، کُِتبَ لَُه مائةُ حسَنَ» وفی رِوَاية: 

 . رواه مسلم.« وفی الثَّالِثَةِ دُونَ ذَِلکَ 
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 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6814

فرمود: آنکه چلپاسه را در اولين ضربت بکشد، برای او  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

شد، چنين و چنان پاداش است و اگر در چنين و چنان پاداش است و آنکه در ضربهء دومين بک

 ضربهء سوم بکشد، چنين وچنان پاداش است.

و در روايتی نقل شده که: آنکه مارمولک )چلپاسه( را در اولين ضربه بکشد برای او صد 

 حسنه نوشته شود و در دومی کمتر از اين و در سومی کمتر از اين.
 

قَال » أنَّ رسُول اللَّه صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم قَال:  عَنْهُ اللَّه رضی هُرْيرَةَ  أبی وَعَنْ -6815

رَجُلٌ ألَتصدقَنَّ ِبصَدقَة، فَخَرجَ ِبصَدقَته، َفوَضََعهَا فی يَدِ سَارِق، فَأصْبحُوا يتَحدَّثُون: َتصَدِّقَ الليلة 

رَجَ بَِصدقَتِه، فَوَضَعَهَا فی يدِ زانيةٍ، علَى سارِقٍ، فَقَال: اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ ألَتصَدََّقنَّ بِصَدَقَة، فَخَ 

 ألَتَصدَّقَنَّ  زانِيَة؟، عَلَى الْحَمْدُ لَکَ اللَّهُمَّ: فَقَال زَانِيَة، عََلى اللَّيْلَةَ ُتصُدِّق فَأصْبَحُوا يتَحدَّثُونَ 

قَ علَى غَنِی، فَقَالَ اللَّهُمَّ ُتصٌُِدِّ: يتَحدَّثون فأصْبَحُوا غَنِی، يد فی فَوَضَعهَا بِصَدقَِته، َفخَرَجَ بِصدقة،

لَکَ الْحَمُْد علَى سارِق، وعَلَى زَانِية، وعَلى غَنِی، فَأتِی فَقِيل َلهُ: أمَّا صَدقَتُکَ علَى سَارِقٍ فََلعَلَّهُ أنْ 

لَعلَّهُ أنْ يعْتَبِر، فَيُنِْفقَ مِمَّا يَسْتِعفَّ عنْ سرِقَتِه، وأمَّا الزَّانِيةُ فَلَعلَّهَا َتسْتَِعفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأمًا الْغِنیُّ فَ

 رَواهُ البخاری بلفِظه، وَمُسِْلمٌ بمعنَاه. «آتَاهُ اللَّهُ 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6815

فرمود: مردی گفت: حتماً صدقه ای را می دهم و با صدقه  اهلل عليه وسلم یصلرسول اهلل 

دزدی گذاشت و مردم صبح حرف زدند که به دزدی صدقه اش بيرون شده و آن را در دست 

داده است. پس گفت: بار خدايا ترا سپاس باز حتماً صدقه ای را می دهم و بيرون شده آن را 

در دست زانيه ای گذاشت و صبح سخن گفتند که ديشب به زانيه ای صدقه داده است. پس 

آن را در دست سرمايه داری نهاد و گفت: خدايا ترا سپاس حتماً صدقه ای دهم و بيرون شده 

صبح همچنين سخن گفتند که به سرمايه داری صدقه داده شده است. پس گفت: خدايا ترا 

سپاس بر صدقه ای که بر دزد و زنا کار و سرمايه داری داده ام. پس آن شخص احضار شده 

زناکار او را از  برايش گفته شد: اما صدقه ات بر دزد شايد او را از دزدی اش باز دارد و بر

زنايش باز دارد و بر سرمايه دار تا شايد او را عبرتی باشد، تا از آنچه خدا برايش داده نفقه 

 کند.
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کنا مع رسول اللَّه َصلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم فی دعوة فرفع إليه الذراع  قال وعنه » -6811

يوم الْقِيَامَة، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاک؟ يَْجمعُ أنا سيد الناس  وکانت تُّعجبه فَنَهسَ منها نَهَسةَ وقال:

، اللَّه األوَّلِينَ واآلخِرِينَ فی صعِيدٍ وَاحِد، فَيَنُْظرُهمُ النَّاظِر، وَيُسمُِعهُمُ الدَّاعِی، وتَدْنُو مِنُْهمُ الشَّْمس

ون، فَيَقُولُ النَّاس: أَالَ َتروْنَ إِلى مَا أَنُْتمْ ِفيه، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ والْکَرِْب مَاالَ ُيطيقُونَ َوالَ يحْتَمِلُ

 إِلَى ما بَلَغَُکم؟ َأالَ تَْنظُرُونَ مَنْ يشْفَعُ لَُکمْ إِلى َربَّکُم؟

فيَقُولُ بعُْض النَّاسِ لِبَْعض: أبُوکُْم آدَم، ويأُتونَُه فَيَقُولُون: يَا أَدُم أَنَْت أَُبو الْبَشر، خَلََقک اللَّه 

دِه، ونَفَخ فِيَک مِنْ رُوحِه، وأَمََر الَمالئِکََة فََسجَدُوا لََک وَأَسْکَنََک الَْجنَّة، أَال َتشْفعُ لَنَا إِلَى ربِّک؟ بيِ

 َبعْدَهُأَالَ تَرى مَا نَحُْن فِيه، ومَا بَلَغَنَا؟ فَقَال: ِإنَّ رَبِّی غَضَِب غضَباً لَْم يْغَضْب قَبْلَُه مِثْلَه. وَاَل يَْغَضبُ 

مِثْلَه، وَإِنَّهُ نَهَانی عنِ الشَّجَرة، فََعصَيْت. نَفِْسی نَفِْسی نَْفسی. اذهَُبوا إِلَى غَيْرِی، اذْهَُبوا إِلَى نُوح. 

ال فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيقُولُون: يَا نُوح، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلى أَهْلِ األْرض، وَقَدْ سَمَّاک اللَّه عَبْداً شَکُورا، أَ

الْيوْمَ رَى إَِلى مَا نَحْنُ فِيه، َأالَ َترَى إِلَى مَا َبلَغَنَا، أَاَل تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّکَ؟ فََيقُول: إِنَّ ربِّی غَِضبَ تَ

عََلى قَْومِی، غَضَباً لمْ يَْغضَْب قَبْلَهُ مِْثلَه، وَلَنْ يَغَْضبَ َبعْدَهُ مِْثلَهُ، وَأَنَّهُ قدْ کانَتْ ِلی َدعْوةٌ دَعَْوتُ بِهَا 

 إِْبرَاهِيمُ يَا: فَيَقُولُون إِْبرَاهِيمَ  فَيْأْتُونَ نَفْسِی نَفِْسی نَْفسِی، اْذهَبُوا إِلَى غَيْرِی اْذهَبُوا ِإلَى إِْبرَاهِيم. 

حْنُ فِيه؟ فَيَقُولُ لَهُم: نَ مَا إِلَى َترَى أَالَ رَبِّک، إِلَى َلنَا اشْفَعْ األْرض، أَهْلِ ِمنْ وَخَلِيلُهُ اللَّهِ نَبِیُّ أَنْتَ

ذَْبتُ َثالَثَ إِنَّ ربِّی قَدْ َغضِبَ الْيَْوَم غَضَباً لَمْ َيغَْضبْ قَبْلَُه ِمثْلَه، وَلَنْ يَغَْضبَ بَعْدَهُ ِمثْلَهُ وَإِنِّی کُنْتُ کَ

يأْتُونَ ُموسَى ، فَيقُوُلون: يا فَ کَذْبَاٍت نَفِْسی نَفِْسی نَْفسِی، اذْهَُبوا إِلَى غَيْرِی، اذْهَبُوا إِلَى ُموسَى . 

مُوسَى أَنْت رُسولُ اللَّه، فَضََّلَک اللَّه ِبرِسااَلتِهِ وبکَالَمِِه على النَّاس، اشْفعْ لَنَا إِلَى َربِّک، أَاَل تَرَى 

لَه، وَلَنْ يَغَْضبَ َبعْدَُه إِلى مَا نَحْنُ فِيه؟ فَيَقول إِنَّ ربِّی قَدْ َغضِبَ اْليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَْغضَبْ َقبْلَهُ مِثْ

لَى مِثْلَهُ وَإِنِّی قَدْ قتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومرْ بِقْتلِهَا. نَْفسِی نَْفسِی نَْفسِی، اْذهَبُوا إِلَى غَيْرِی، اذْهَبُوا إِ

ى مَريم ورُوحٌ مِنْهُ عِيسى . فَيَأْتُونَ عِيَسى . فَيقُولُون: يا عِيسى َأنْتَ َرسُولُ اللَّهِ َوکلمتُُه أَلْقَاهَا إِلَ

وَکَلَّمْتَ النَّاسَ فی المَْهد. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّک. أَالَ َترَى مَا نَحْنُ فِيه، فيَقول: : إِنَّ ربِّی قَدْ َغِضبَ 

سِی نَفِْسی نَفِْسی، الْيَوْمَ غَضَباً َلمْ َيغَْضْب قَبْلَهُ مِثَْله، وَلَنْ َيغَْضَب بَعَْدهُ مِثَْله، وَلْم يَْذکُْر ذنْبا، نَفْ

 اذْهَبُوا إِلَى غَْيرِی، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّد صَّلى اهلُل عََليْهِ وسَلَّم. فيأْتون محَمداً صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم.

اللَّه لَکَ  فَيَأْتُونی فيَقُولُون: يَا مُحَمَّدُ أَْنتَ رسُولُ اللَّه، وَخاتَمُ األَنْبِياءَ ، وقَدْ غَفَرَ» وفی رواية: 

َت ما تَقَدََّم مِنْ ذَنِْبکَ وَما تَأخَّر، اشْفَْع لَنَا إِلَى ربِّک، َأالَ تََرى إِلَى ما نَْحنُ فِيه؟ فَأَْنطَلِق، َفآتی َتحْ

تاً لِمْ يَفْتَحْهُ ُثمَّ يَفْتَحُ اللَّه عََلیَّ مِنْ مَحَامِدِه، وحُسْن الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْ« الْعَرْش، فأَقَعُ سَاجِداً ِلربِّی 

عَلَى أَحٍَد قَبْلِی ُثمَّ يُقَال: يَا مُحَمَُّد ارفَع رأْسک، سَْل ُتعْطَه، وَاشْفَعْ ُتشَفَّع، فَأَرفَعُ رَأْسِی، فَأَقُولُ 

باب األَيْمَِن مِْن أُمَّتِی يَاَرب،أُمَّتِی يَاَرب،فَيُقَال: يامُحمَّدُ أَدِْخلْ ِمنْ أُمَّتک مَنْ اَل حِسَاَب عَلَيْهِمْ مَِن الْ
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وَالَّذِی نَفِْسی بِيدِِه إِنَّ مَا » ثُمَّ قال:  «أَبْوَاِب الْجَنَِّة وُهْم شُرکَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَی ذَِلکَ مَِن اأَلبْوَابِ 

 متفقٌ عليه.« بُْصرَى بَيْنَ المصراعَيْنِ مِنْ مََصارِيعِ الْجَنَّةِ َکمَا بَيْن مَکَّةَ وَهََجر، أَوْ کَمَا بَيْنَ مَکَّةَ وَ
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6811

پاچک پخته شده ای  در دعوتی بوديم که پيش شان اهلل عليه وسلم یصلنزد رسول اهلل 

دوستش می داشت و از آن با دندانهايش کنده و  اهلل عليه وسلم یآنحضرت صلآوردند که 

مردمم آيا می دانيد اين چگونه است؟ خداوند در يک زمين  فرمود: من در روز قيامت سردار

اولين و آخرين را جمع می سازد که بيننده آنان را می بيند و داعی آنان را می شنواند و بر 

ايشان آفتاب نزديک ساخته شود و مردم را اندوه و مشقت آنچه که طاقت تحمل آنرا ندارند، 

د در چه حالی هستيد آنچه به شما رسيده آيا به کسی که فرا می گيرد و می گويند: آيا نمی بيني

شفاعت شما را به پروردگار تان نمايد رو نمی نمائيد؟ برخی مردم برای ديگران گويند پدر شما 

آدم و نزد وی می آيند و می گويند، ای پدر، تو پدر بشری خداوند ترا با دست قدرتش آفريد و 

نموده برايت سجده نمودند و ترا به جنت جای داد آيا نزد  در تو از روحش دميد و مالئکه را امر

پروردگارت شفاعت ما را نمی کنی آيا نمی بينی در چه حاليم، و به چه وضعی رسيده ايم؟ پس 

او می گويد: پروردگارم امروز به گونه ای خشمگين است که قبل از آن مثلش نشده است و بعد 

داشته پس نافرمانی کردم خودم خودم خودم، برويد نزد  از آن نيز چنين، و وی مرا از درخت باز

ديگری، برويد نزد نوح. پس نزد نوح می آيند و برايش می گويند ای نوح: تو اولين پيامبر روی 

زمينی وخداوند ترا بندهء شکر گزار ناميده است آيا نمی بينی در چه حاليم آيا نمی بينی بر ما 

ت شفاعت نمی کنی؟ پس نوح می گويد:  خدايم امروز بگونه چه آمده آيا برای ما نزد پروردگار

ای غضبناک است که نه قبل و نه بعد مثل آن خشمگين شده است و برايم دعوتی بود که بدان 

برای هالکت قومم دعا کردم خودم خودم خودم، برويد نزد ديگری، برويد نزد ابراهيم عليه 

می گويند ای ابراهيم تو پيامبر خدا و دوستش در  السالم. پس نزد ابراهيم عليه السالم  آمده و

زمين هستی برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن، آيا نمی بينی که در چه حاليم! ابراهيم عليه 

السالم می گويد: پروردگارم امروز به گونه ای خشمگين شده که قبل و بعد از آن نشده است و 

يگری برويد، نزد موسی عليه السالم. پس نزد من سه دروغ گفته ام، خودم، خودم، خودم نزد د

موسی عليه السالم می آيند و می گويند: ای موسی تو رسول خدائی که تو را خداوند به 

رسالتش کالمش بر مردم فضيلت داده، ما را پيش پروردگارت شفاعت کن! آيا نمی بينی در چه 

ل و بعد از اين چنين نبوده است حاليم؟ پس می گويد: پروردگارم امروز به گونه ای است که قب
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و من کسی را که امر به قتل آن نشده ام کشته ام خودم خودم خودم نزد ديگری برويد، نزد 

عليه  یعيسمی روند و می گويند: ای  عليه السالم یعيسرويد. پس نزد  عليه السالم یعيس

ز آن هستی، و با مردم در و کلمهء خدائی که بر مريم القاء فرمود و روحی ارسول اهلل تو  السالم

 یعيسگهواره سخن گفتی برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن! نمی بينی که در چه حاليم، 

می گويد: پروردگارم امروز طوری خشمگين است که قبل و بعد از اين نشده است  عليه السالم

 عليه اهلل یمحمد صلو گناهی را ذکر نکرده خودم خودم خودم گفت: نزد ديگری رويد نزد 

 می آيند. اهلل عليه وسلم یمحمد صلرويد پس نزد  وسلم

تو رسول اهلل و خاتم  اهلل عليه وسلم یمحمد صلدر روايتی: پس می آيند می گويند ای  

النبيين هستی حقا که خداوند برای تو گناهان ما تقدم و ما تأخر را آمرزيده است برای ما نزد 

ر چه حاليم پس می روم و زير عرش می آيم و برای پروردگارت شفاعت کن آيا نمی بينی د

پروردگار خود در سجده می افتم و بسان خداوند زبانم را به چيزی از ستايش و حسن ثناء 

برای خويش باز می کند که برای هيچکس قبل از اين باز ننموده است، سپس گفته می شود 

داده شوی وشفاعت کن تا شفيع سرت را بلند کن سؤال کن تا  اهلل عليه وسلم یمحمد صلای 

گردانده شوی و سرم را بلند کرده می گويم: پروردگارا! امتم، پروردگارا! امتم، وگفته می شود 

! کسانی از امتت را که بر آنها حسابی نيست از دروازهء راست اهلل عليه وسلم یمحمد صلای 

های ديگر بهشت غير از اين دروازه های بهشت داخل ساز، و )بقيهء امتت( با مردم در دروازه 

دروازه شريک اند، سپس فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که ميان دو پلهء 

ميان مکه وهجر است، يا به اندازهء  –فاصلهء  –دروازه از پله های دروازه های بهشت چون 

 فاصله ميان مکه و بصری است.

دیان گفت: من بیمارم و به آنان بعد از شکست بت ها ش: اینکه ابراهیم علیه السالم در روز جشن نمرو
گفت: بزرگ شان این کار را نموده و هم برای شاه در مورد همسرش ساره گفت: این خواهر من است، بیضاوی 
رحمه اهلل می گوید: این سخنان از جملهء کنایه است، ولی صورت این سخنان چون بصورت دروغ بود از آن ترسید، 

 بخدا نزدیکتر است، بیشتر است.زیرا خوف آنکه 
 

جاءَ إِبْرَاهِيُم صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم بِأُمِّ : َقال عَنْهُمَا اللَّه رَِضیَ عَبَّاسٍ ابْنِ وَعَنِ -6817

زََم فی أَعَْلى إِسْمَاعِيل وَبابنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِی ُترْضُِعهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ َدوْحَةٍ فوْقَ زَمْ

 المسْجِد، وَلَيْسَ بمکَّةَ َيؤْمتذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، فَوضَعَهَمَا هُنَاک، وَوضَع عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيه َتمر،

نَ تَْذهَُب أَيْ إِبْراهِيمُ يا: فَقَاَلت إِسْماعِيل أُمُّ فتَبِعتْهُ مُْنطَلِقا، إِبْرَاهِيمُ َقفی ثُمَّ وسِقَاء فيه مَاءٌ . 
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 وتَتْرُکُنَا بهَذا اْلوادِی لْيسَ فِيهِ َأنيسٌ واَل شَیٌء ؟ فَقَالَْت لَهُ ذَلَک مِرارا، وجعل اَل يلْتَفُِت إِلَيْهَا، َقالَتْ

عَلَيْهِ لَه: آللَّهُ أَمرکَ بِهذَا؟ قَال: نَعَم. قَالَت: إِذًا ال يُضَيِّعُنا، ثُمَّ رجعت.فَانَْطلقَ إِبْراهِيمُ َصلّى اهللُ 

 وسَلَّم، حَتَّى إِذا کَانَ عِْندَ الثَّنِيَّةِ حيْثُ ال َيروَْنه. اسْتَقْبل بِوجْههِ الْبيْتَ، ُثمَّ دعا بَهؤُالءِ الدَّعوات،

 }يشُْکرُوَن{ . حتَّى بلَغَ } رَّبَّنَا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتی بِوادٍ غَيْرِ ذِی زَرْعٍ {فَرفَعَ يدَيْه فقَال: 

وجعلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيل ُترْضِعُ إِسْماعِيل، وَتشْربُ مِنْ ذَِلکَ المَاءِ ، حتَّى إِذَا نَفِدَ ما فی السِّقَاءِ 

أَوْ قَال: يتَلَبَّطُ فَانْطََلقَتْ کَراهِيةَ أَنْ تَنُْظر إِلَيْه،  عطشت وَعطِش ابْنُهَا، وجعلَتْ تَنُْظرُ إِلَيْهِ يتَلوَّى 

ا أَقَْربَ جبَلٍ فی األْرضِ يلِيهَا، فَقَامتْ علَيْه، ثُمَّ استَقبََلتِ الْوادِیَ تَنُْظرُ هَلْ َترى فَوجدتِ الصَّفَ

أَحدا؟ فَلَْم َتر أَحدا. فهَبطَْت مِنَ الصَّفَا حتَّى إِذَا بلَغَِت الْوادِی، رفَعتْ َطرفَ دِرْعِهِا، ُثمَّ سَعتْ سْعی 

الْوَادِی، ثُمَّ َأَتِت المرْوة، فقامتْ علَيْهَا، فنَظَرتْ َهلْ َترى أََحداً؟ فَلَْم  اإلِنْساِن المجُْهودِ حتَّى جاوزَتِ

 عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النَّبیُّ قَال: عنْهَُما اللَّه رَضِی عبَّاسٍ ابْنُ قَال تَر أَحَدا، فََفعَلَْت ذَِلکَ سَبْع مرَّاتٍ. 

 فلَمَّا َأشْرفَْت علَى المرْوةِ َسمِعـْت صوتا، فَقَالَت: صهْ  . «فَذَِلکَ سعُْی النَّاسِ بيْنَهُما »  :وسَلَّم

 فَإِذَا ثُمَّ َتسمََعت، فَسِمعتْ أَْيضاً فَقَالت: قَدْ أَسْمْعتَ إِْن کَانَ عِنْدکَ غَواث.فأَغِث.  تُرِيُد نَفْسهَا 

حَتَّى َظهَرَ الماءُ، فَجعَلتْ تُحوِّضُُه  هِ بِجنَاحِ قَال أَوْ  بِعقِبِهِ  فَبحثَ  زمزَم، موْضِعِ  عِنْد بِالمَلکِ هِی

وَتَقُولُ بِيدِهَا هَکَذَا، وجعَلَتْ تَْغرُفُ المَاءَ فی ِسقَائِهَا وهُو يفُوُر بَْعدَ ما تَْغرفُ وفی رواية: بِقَدِر ما 

رحِم اللَّه أُمَّ إِسماعِيل » وسَلَّم:  عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیُّ قالَ: عَنْهُمَا اللَّه رضِیَ عبَّاسٍ ابْنُ قَال تَْغرِف. 

فَشَِربت، وَأَرَْضعَْت أَوْ قَال: لوْ َلْم َتغْرِْف مَِن المَاءِ ، لَکَاَنْت زَمَْزمُ عيْناً مِعيناً قَال  لَوْ تَرکْت زَمزَم 

 وَلَدهَا.

يه هَذَا اْلغُاَلمُ وأَبُوه، وإِنَّ اللَّه ال فَقَال لَهَا الملَک: الَ تََخافُوا الضَّيَْعة فَِإنَّ َههُنَا بَيْتاً للَّهِ يبن

شِمالِه. يُضيِّعُ أَهَْله، وَکَاَن الْبيُْت مُرْتَِفعاً مِنَ األَْرضِ کَالرَّابِيةِ تأْتِيهِ السُّيُول، فتَأْخُذُ عنْ يمِينِهِ وَعَنْ 

تٍ مِنْ ُجرُْهمٍ مُقْبِلين مِنْ َطريقِ َکدَاءَ ، بيْ  أَْهلُ أو جُْرهُم، مِنْ رُفْقَةٌ  بِهِمْ  مرَّتْ حتَّى کَذَِلکَ فَکَانَتْ 

ادی فَنَزَلُوا فی أَسْفَلِ مََکة، َفرَأَوْا طَائرًا عائفاً فَقَالُوا: إِنَّ هَذا الطَّاِئر ليَدُورُ عَلى ماء لَعهْدُنَا بِهذا الو

رََجعُوا فَأَخْبَرُوهم فَأقْبلُوا، وَأُمُّ إِْسماعِيلَ عند وَمَا فِيهِ ماءَ فَأرسَلُوا ِجرّياً أَوْ جَرِيَّيْن، فَإِذَا ُهمْ بِالماءِ ، فَ

 قَال  الماءَ ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لََنا أَنْ ننزِلَ عِنْدک؟ قَالْت: نَعَم، ولکِنْ ال حَقَّ لَُکم فی الماءِ ، قَالُوا: َنعَم.

أَلفی ذلکَ أُمَّ إِسماعِيل، وَهِی ُتحِبُّ األُْنس. فَ» : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیُّ قَالَ: عبَّاس ابْنُ

 وَتعلَّم الُغالمُ وشبَّ  َأبيات، َأهْل بِهَا کَانُوا إِذا حتَّى معُهم، فنَزَلُوا َأهْلِيهِم إِلى فَأَرْسلُوا فَنزَلُوا، 

 رَأةً منهُم، ومَاتَْت أُمُّ إِسمَاعِيل.ام زَوَّجُوهُ  أَدْرک، شَب،فَلَمَّا حِينَ وأَعجَبهُمْ وأَنَْفسَهُم مِنهُمْ العربِيَّةَ 

فَجَاءَ إبراهِيمُ بعْد ما تََزوَّجَ إسماعِيلُ يُطالِعُ تَِرکَتَهُ فَلم يجِدْ إِسْماعِيل، فَسأَل امرأَتَهُ عنه 

الَتْ: نَحْنُ بَشَر، ثُمَّ سأَلهَا عنْ عيْشِهِمْ وهَيْتَتِهِم فَقَ وفی رِواية: يصِيدُ لَنَا فَقَالت ْ: خَرَجَ يبْتَغِی لَنَا 
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نَحْنُ فی ضِيقٍ وشِدَّة، وشَکَتْ إِليْه، قَال: فإذا جاءَ زَوْجُک، اقْرئى َعلَيْهِ السَّالم، وقُولی لَهُ يَُغيِّْر 

خٌ شَيْ جاءَنَا َنعَم،: قَالَت َأحَد؟ منْ جاءَکُمْ  هَلْ : فَقَال شَيْتاً آنَسَ کَأَنَّهُ  إْسماعيلُ جاءَ فَلَمَّا عَتبةَ بابه. 

کَذا وکَذا، َفسأَلَنَا عنْک، فَأخْبَرْتُه، فَسألنی کَْيف عيْشُنا، فَأخْبْرتُُه أَنَّا فی جَهٍْد وشِدَّةٍ. قَال: فَهَلْ 

أَوْصاکِ بَشیْءِ ؟ قَاَلت: نَعْم أَمَرنی أَقْرَأ علَيَْک السَّالَم ويَقُول: غَيِّْر عَتبة بابک. قَال: ذَاکِ َأبی وقَدْ 

َفطَلَّقَهَا، وَتَزوَّج مِنْهُمْ أُخْرى . فلَبِث عَنْهُمْ إِبْراهيم ما شَاءَ اللَّه  فَارَِقک، الْحَِقی بأَهِْلک.أَمرنی أَنْ أُ

ثُمَّ أَتَاُهم بَْعد، فََلمْ يجْده، فَدَخَل على اْمرَأِته، َفسَأَل عنْه. قَالَت: خَرَج يبْتَغِی لَنَا. قَال: کَيَْف أَنُْتم، 

مْ وهَْيتَتِهِمْ فَقَالَت: نَحُْن بِخَْيٍر وَسعٍة وأَثْنْت على اللَِّه تَعالى ، فَقَال: ما طَعامُُکم؟ وسألهَا عنْ عيْشِهِ

قَال النَّبیُّ قَالَت: اللَّحْم. قَال: فَما شَرابُُکم؟ قَالَت: الماءُ . قَال: اللَّهُمَّ بَاِرکْ لُهمْ فی اللَّْحم والماءِ ، 

فَهُما اَل يخْلُو  قَال: «وَلَمْ يکْن لهُْم يوْمَتٍِذ ُحبٌّ وَلَْو کَاَن لهُْم دَعَا لَهُمْ فيِه »: صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم

 علَيْهِما أَحدٌ بغَْيرِ مکََّة إِالَّ لَْم يُوافِقاه.

ال تَنْزِل، أَيْنَ إِسْماعِيل؟ فَقَالَتِ امْرأُته: ذَهبَ َيصِيد، فَقَالَتِ امْرَأتُهُ: أَ وفی روايةٍ فَجاءَ فَقَال:

فتَطْعَم وتَْشرب؟ قَال: وما طعامُکمْ وما شَرابُُکم؟ قَالَت: طَعَامُنا اللَّحْـم، وشَرابُنَا الماءُ . قَال: اللَّهُمَّ 

برَکةُ دعْوِة إِبراهِيم »بَارِکْ لَهُْم فی طَعامِهمْ وشَرَابِهِْم قَال: فَقَالَ أَبُو القَاسِم صَّلى اهللُ َعلَيْهِ وسَلَّم: 

 فَلَمَّا فَإِذا جاءَ زَوْجُک، فاقْرئی علَيْهِ السَّالمَ وَُمريهِ يُثَبِّتْ عتَبَةَ بابه.  قَال: «صَلّى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم 

 فَسَأََلنی عَلَيْه، وَأَثْنَتْ الهَيتَةِ حَسَن شيْخٌ َأتَانَا نَعَم،: قَالت أَحد؟ منْ أَتَاکُمْ هَلْ : قَال إِسْماعِيل، جاءَ

فَأَخْبرُته، َفسأَلَنی کيَف عَيْشُنَا فَأَخبَْرتُُه أَنَّا بخَير. قَال: فأَوْصَاکِ ِبشَیٍْء ؟ قَالَت: نََعم، يَقْرَُأ  عنْک،

عَلَيْکَ السَّالم، ويأْمُرَُک أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَة بابکَ. قَال: ذَاکِ أَبی وأنِت الْعََتبةُ أَمرنی أَنْ أُْمسِکَک. ثُمَّ 

ما شَاءَ اللَّه، ثُمَّ جَاءَ بعْد ذلکَ وإِسْماعِيلُ يبْرِی نَبْالً لَُه َتحْتَ دَوْحةٍ قريباً مِنْ زَْمزَم، َفلَمَّا  لَبِثَ عنْهُمْ

مْر، رآه، قَامَ إِلَيْه، فَصنعَ َکَما يصْنَعُ الْوَالِد بِالْولَدُ والوالد بالْوالد، قَال: يا إِْسماعِيلُ إِنَّ اللَّه أَمرنی بِأَ 

بيْتاً هُهنَا،  اصْنِعْ مَا أَمرکَ ربُّک؟ قَال: وتُعِينُنی، قَال: وأُعِينُک، قَال: فَإِنَّ اللَّه أَمرنِی َأنْ أَبْنیقَال: فَ

وأَشَار إِلى أَکَمَةٍ ُمرْتَِفعٍة على ما حَوْلهَا فَعِنْد ذلک رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيْت، فَجََعلَ إِسْماعِيل يأتی 

راهِيمُ يبْنی حتَّى إِذا اْرتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذا الحجرِ َفوَضعَهُ لَهُ فقامَ عَلَيْه، وَُهو يبْنی بِالحِجارَة، وَإبْ 

 .« ربَّنَا َتقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَْنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »  وإسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَة وَُهما يقُوالَن:

خَرَج بِإِسْماعِيل وأُمِّ إسْمَاعِيل، معَهُم شَنَّةٌ ِفيهَا ماءٌ فَجَعلَْت أُم إِنَّ إْبراهِيم وفی رواية: 

ع إِسْماعِيلَ تَشْربُ مِنَ الشَّنَّة، فَيَدِرُّ لَبنُهَا على صبِيِّهَا حَتَّى قَدِم مکَّة. فَوَضَعهَا تَْحتَ دَوْحة، ثُمَّ رَجَ

اعِيلَ حَتَّى لمَّا بلُغوا َکداءَ نادَْته مِنْ ورائِــه: يَا إِْبرَاهيُم إِلى منْ إِبْراهيُم إِلى َأهْلِه، فاتَّبعَتْهُ أُمُّ إِسْمَ

 عَلى لَبَنُهَا وَيَدرُّ الشَّنَّة، مِنَ َتْشرَبُ  وَجعلَتْ  فََرجعت، تَتُْرکُنَا؟ قَال: إِلى اللَّه، َقالَت: رضِيُت بِاللَّه. 

َذهبْت، فَنََظْرتُ لعَلِّی أحِسُّ أَحَدا، قَال: فَذَهَبَْت فصعِدت الصَّفا.  َلوْ: قَالَت الماءُ فَنى لمَّا حَتَّى صَبِيِّهَا
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فَنَظَرتْ وََنَظرَْت َهلْ ُتحِسُّ أَحدا، َفلَْم ُتِحسَّ أحدا، فََلمَّا بَلغَِت الْوادی، سعت، وَأتِت المرْوةَ، 

بی، فََذهَبتْ ونََظَرت، فإِذَا هُوَ على وفَعلَتْ ذلکَ أَشْواطا، ُثمَّ قَالَت: لو ذهَبْتُ فَنظرْتُ ما فَعلَ الصَّ

تْ حَالهِ کأَنَّهُ يَنْشَغُ للمَْوت، فَلَمْ تُِقرَّهَا نفْسُهَا. فَقَالَت: لَوْ ذَهَبْت، فَنََظْرتُ لعلی أَحِسُّ أَحدا، فَذَهَبَ 

قَالَت: لَوْ ذَهَبْت، فََنَظرْتُ  فصَعِدتِ الصَّفَا، فَنََظرْت ونَظَرت، فََلمْ تُحِسُّ أََحداً حتَّى أَتمَّتْ سَبْعا، ُثمَّ

 فقَال مَا فَعل. فَإِذا هَِی ِبصْوت. فَقَالَت: أَغِثْ إِنْ کان عِنْدَکَ خيْرٌ فإِذا جِبْرِيلُ صَلّى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

وذکَرَ  ْت تَحْفُِن فَجعلَ  إسْماعِيلَ أُمُّ  فَدَهَِشتْ الماءُ فَانْبثَقَ األْرض، عَلى بِعقِبه وغمزَ هَکَذَا، بِعَقِبهِ

 الحَدِيثَ بُِطولِه.

 رواه البخاری بهذِِه الرواياتِ کلها.
 

 شده که گفت:اهلل عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -6817

ابراهيم عليه السالم مادر اسماعيل و فرزندش اسماعيل را در حاليکه مادرش وی را شير 

بزرگ که باالی زمزم بود در بلندی مسجد  می داد آورد و در کنار خانه )کعبه( در کنار درختی

گذاشت و در حاليکه در آن هنگام در مکه کسی نبود و آب هم نداشت آن دو را در آنجا نهاده  

نزد شان کيسه ای از خرما و مشکی آب گذاشت، سپس ابراهيم به عقب برگشته و رفت. مادر 

ا را در اين بيابان که در آن اسماعيل بدنبالش دويده فرياد زد ای ابراهيم کجا می روی؟ م

مونس و چيزی نيست تنها می گذاری؟ چندين بار اين را گفت و ابراهيم بر وی التفاتی نکرد. 

 گفت: آيا خدا ترا به اين دستور داده است؟

 فرمود: بلی.

 گفت: پس ما را ضايع نمی کند و بازگشت.

حجون( رسيد، جائی که وی  ابراهيم عليه السالم رفت تا که در کنار ثنيه )نزديک منطقهء

را نمی ديدند به خانه روی آورده دستهايش را بلند نموده و اين دعاها را خواند و گفت: 

پروردگارا! من عدهء از فرزندانم را در اين بيابان بی آب و علف در کنار خانهء حرامت جای 

 دادم.

تا آب مشک تمام شد مادر اسماعيل عليه السالم وی را شير داده و از آن آب می آشاميد 

و وی و فرزندش هر دو تشنه شدند. هاجر به فزندش نگريسته ديد که بخود می پيچد و رفت 

در حاليکه تاب ديدن فرزندش را نداشت و صفا را نزديکترين کوهی ديد که در کنارش قرار 

از از صفا دارد بر آن باال شده و بطرف بيابان ديد که آيا کسی را نمی بيند ولی کسی را نديد، ب
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پائين آمد تا به مجرای سيل )مکه( رسيد دامان خود را بلند کرده و همانند انسانی که به سختی 

روبرو شده تالش نمود، تا از وادی گذشته باز به مروه رسيد و بر آن ايستاده ديد که آيا کسی را 

 می بيند؟ ولی کسی را نديد، و اين عمل را هفت باز تکرار نمود.

فرمود: و اين همان سعی  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلی اهلل عنهما گفت: ابن عباس رض

 است که در ميان آن دو )صفا و مروه( انجام می شود.

و چون به مروه نزديک شد صدائی را شنيد که وی را مخاطب قرار داده می گويد: ساکت 

نی کمکم کن. شو و او خوب گوش گرفت و باز آن صدا را شنيده گفت: شنواندی اگر می توا

ناگهان فرشتهء )جبرئيل عليه السالم( را ديد که در کنار زمزم است و گفت: که وی به پاشنه 

 اش يا بالش جستجو نمود تا که آب آشکار شد.

و هاجر عليها السالم آن را مثل حوض درست نموده و آن را به چنگ هايش گرفته و در 

 فوران می نمود.مشک می انداخت و بعد از چنگ زدنش آب دو باره 

 و در روايتی آمده که آب به اندازهء که بر می داشت، فوران می نمود.

فرمود: خدا مادر اسماعيل  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفت: اهلل عنهما  یابن عباس رض

عليه السالم را رحمت کند، اگر زمزم را بحال خود می گذاشت، يا فرمود: اگر از آب چنگ نمی 

 ء جاريی می بود.زد، زمزم، چشمه

فرمود: پس از آن آشاميده و پسرش را شير داد و فرشته به وی فرمود: از هالک 

نهراسيد، زيرا در اينجا خانه ايست برای خداوند که اين پسر و پدرش آن را بنا می کنند و 

 خداوند مردم آن را ضايع نمی گذارد.

ده و از جانب راست و چپش و خانهء متبرکه مانند تپهء از زمين بلند بود که سيل آم

 جريان داشت.

و چنين بود تا همسفری چند از )قبيلهء جرهم( يا خانوادهء از جرهم از راه کداء از مکه 

گذشته و در پائين مکهء مکرمه فرود آمده مرغی را ديدند که به اطراف خانه می گردد و از آن 

دد، در حاليکه ما از زمانه ها با اين دور نمی شود. با خود گفتند: اين پرنده حتماً بر آب می گر

بيابان سرو کار داريم و در آن آب وجود نداشته است. از اينرو يک يا دو نفر را فرستادند. آن دو 

همراه آب واپس آمده و آنها را با خبر ساختند. آنها آمده و مادر اسماعيل عليه السالم را در کنار 
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ی که در کنارت فرود آئيم؟ گفت: بلی، ولی در آب شما آب ديده و گفتند: آيا به ما اجازه می ده

 حقی نداريد.

 گفتند: بلی.

فرمود: مادر اسماعيل عليه  اهلل عليه وسلم یپيامبر صلگفت: اهلل عنهما  یابن عباس رض

 السالم اين موضوع را ديد در حاليکه انس را دوست می داشت.

د و خانواده های شان هم آمده با آنها فرود آمده و برای آوردن خانه های شان فرستادن

آنا فرود آمدند تا که صاحب خانه هايی شدند و پسر هم جوان شده و زبان عربی را از آنها 

آموخت و چون جوان شد، سخت به وی عالقمند شدند. و چون بالغ شد زنی از خودها را به عقد 

 نکاح وی در آوردند و مادر اسماعيل عليه السالم وفات يافت.

ابراهيم عليه السالم آمد تا از حال شان جويا شود، ولی اسماعيل عليه السالم را  و چون

نيافته و از همسرش در مورد وی سؤال نمود. وی گفت: او برآمده تا برای ما چيزی جستجو کند 

 )رزق(. 

و در روايتی آمده که گفت: تا برای ما شکار کند. باز از وی در مورد زندگی و حال شان 

 فت: ما به بدحالی قرار داريم. ما در تنگی و سختی بسر می بريم و به وی شکوه نمود.پرسيد. گ

فرمود: چون شوهرت آمد به وی سالم برسان و بگو که چارچوب دروازه اش را تغيير 

دهد. چون اسماعيل عليه السالم آمد گويی چيزی را احساس نمود و گفت: آيا کسی نزد شما 

 نيامد؟

ی چنين وچنان نزد ما آمده و از ما در باره ات پرسش نمود و من گفتند: بلی. پيرمرد

آگاهش کردم و از من پرسيد که زندگی ما چطور است، آگاهش ساختم که ما در سختی و 

مشقت بسر می بريم. فرمود: آيا به تو چيزی توصيه ننمود؟ گفت: بلی مرا امر نمود که بر تو 

 ت را تغيير ده )يعنی همسرت را طالق ده(.سالم گويم و می گفت که: چارچوب دروازه ا

فرمود: او پدرم بوده و مرا امر کرده که از تو جدا شوم. پس نزد خانواده ات برو و او را 

 طالق داده با زنی ديگر از آنها ازدواج نمود.

ابراهيم عليه السالم مدتی درنگ نموده و باز نزد شان آمده اسماعيل را نيافت و بر 

از وی پرسش نمود و گفت: برآمده تا برای ما چيزی )روزی( جستجو کند.  همسرش وارد شده
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فرمود: شما چه حال داريد؟ و از زندگی و ضع شان پرسيد، گفت: ما در خير و فراخی بسر می 

 بريم و بر خداوند ثنا گفت. 

 فرمود: نان شما چيست؟

 گفت: گوشت.

 فرمود: آشاميدنی شما چيست؟

 گفت: آب.

 گوشت و آب شان برکت ده. فرمود: خدايا در

فرمود: که آنها در آن روزگار دانهء )کشت شدنی( نداشتند و  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

اگر می داشتند برای شان در آن دعا می نمود. فرمود: که آن دو چنانچه در مکه به وفور پيدا می 

 شود در جايی ديگر نمی شود.

 سماعيل کجاست؟و در روايتی آمده که: پس آمده و گفت: ا

همسرش گفت: برای شکار برآمده. همسرش گفت: آيا فرود نمی آئی تا نانی خورده و 

 آبی بياشامی.

 فرمود: خوردنی و آشاميدنی شما چيست؟

 گفت: طعام ما گوشت و آشاميدنی ما آب است.

 فرمود: بار خدايا در طعام و آشاميدنی شان برکت ده.

فرمود: برکت دعای ابراهيم عليه السالم و فرمود  لماهلل عليه وس یصلگفت: ابو القاسم 

که: چون همسرت آمد به وی سالم گوی و به وی دستور ده که چارچوب دروازه اش را محکم 

دارد، و چون اسماعيل عليه السالم آمده، فرمود: آيا کسی نزد شما آمد؟ گفت: بلی، مرد کالنسال 

در مورد سؤال نمود و خبرش ساختم. و باز  خوش هيکلی آمده و او را توصيف نمود. و از من

پرسيد که زندگی ما چطور است و آگاهش ساختم که ما در خير بسر می بريم. فرمود: آيا ترا به 

 چيزی توصيه نمود؟ 

گفت: بلی. برتو سالم گفته و امرت نمود که چارچوب دروازه ات را محکم نگه داری. 

زه هستی مرا امر نموده که ترا نگه دارم باز مدتی فرمود: او پدرم می باشد و تو چارچوب دروا

که خدا می داند. از آنها درنگ نموده و بعد از آن ابراهيم عليه السالم آمد در حاليکه اسماعيل 
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عليه السالم تيری از آن خود را زير درخت بزرگی نزديک زمزم درست می کرد و چون وی 

چنانچه پدر در برابر فرزند و فرزند در برابر پدر ابراهيم عليه السالم را ديد برايش برخاسته و 

 انجام می دهد، عملی ساختند.

فرمود: ای اسماعيل خداوند مرا به کاری امر نموده است، يا فرمود: آنچه را که 

 پروردگارت دستور داده انجام ده، فرمود: با من همکاری می کنی؟

 گفت: با تو همکاری می کنم.

 داده که اساس خانه را بگذارم.فرمود: خداوند مرا دستور 

و اسماعيل به آوردن سنگ شروع نموده و ابراهيم عليه السالم می ساخت و چون 

ساختمان آن بلند شد. اين سنگ را آورده برايش گذاشت و ابراهيم عليه السالم بر آن ايستاده 

: ربنا تقبل منا بنائی می کرد و اسماعيل عليه السالم سنگ ها را به وی داده و هر دو می گفتند

 انک انت السميع العليم.

و در روايتی آمده که ابراهيم عليه السالم همراه اسماعيل و مادرش در حاليکه با ايشان 

مشک آبی بود، برآمد. مادر اسماعيل از آن مشک می آشاميد و شيرش برای پسرش تراوش 

س ابراهيم عليه السالم می کرد تا اينکه به مکه آمده و آن را زير درخت بزرگی گذاشت. سپ

بسوی خانواده اش بازگشت و مادر اسماعيل هم بدنبال وی آمد تا به کداء )منطقهء نزديک 

 حجون( رسيدند از عقبش صدا نمود که ابراهيم ما را به کی می گذاری؟

 فرمود: به خدا.

گفت: به خدا راضی شدم. و باز گشت و از آن مشک آب می آشاميد و شيرش برای 

اوش می کرد تا اينکه آب تمام شد با خود گفت: چه می شود که بروم و بنگرم شايد پسرش تر

کسی را دريابم، و گفت: پس رفته و بر صفا بر آمده و نگريست که آيا کسی را می يابد. و چون 

به مجرای آب سيل رسيد سعی و کوشش نمود و به مروه آمد و چندين بار اين کار را تکرار 

می شود که بروم و ببينم که بچه چه کار نموده است و رفت و ديدکه او بر  نمود. باز گفت: چه

وضع خود است که گويی برای مرگ ناله می کند و دلش او را نگذاشت تا آرام گيرد و گفت: چه 

می شود اگر بروم و ببينم آيا کسی را در می يابم. باز رفته به صفا بر آمده نگريست و نگريست 

که هفتم را تمام نمود. سپس گفت: چه می شود که بروم و ببينم طفل  چه و کسی را نيافت تا 

کرد؟ ناگاه صدائی شنيد و گفت: اگر اهل خيری کمک کن. ناگهان جبرئيل عليه السالم را ديد و 
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به پاشنه اش اين چنين نموده و بر زمين کوبيد. و از آن آب جست. مادر اسماعيل عليه السالم 

پرکردن دستهای خود از آب نموده در مشک می ريخت. و حديث را  متحير گرديده وشروع به

 به درازيش ذکر نمود.

 و بخاری اين حديث را به همهء روايات آن نقل کرده است.
 

 وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ  رسول سمِعتُ: قَال عنْهُ اللَّه رِضی زيْدٍ بْنِ سعِيدِ وعنْ -6818

 متفقٌ عليه. «المن، وماؤُهَا شِفَاءٌ للْعَينِ الْکَمأَةُ مِنَ »: يقُول
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضازسعيد بن زيد  -6818

شنيدم که می فرمود که کماه )نوعی گياهی خود رو  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 بنام سيماروغ( از جملهء منّيست که بر بنی اسرائيل نازل شده و آب آن شفای چشم است.

 

 باب  استغفار و آمرزش طلبيدن از درگاه پروردگار -376
 

 {69محمد: }قال اهلل تعالی: }وَاسْتَغِْفرْ لِذَنِبکَ وَلِلُْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ { 

 {611النساء: }و قال تعالی: }وَاسْتَغِْفرِ اللّهَ إِنَّ الّلهَ کَانَ غَفُوراً رَّحِيماً{ 

 {3النصر:}مْدِ َربَِّک وَاسْتَغْفِرُْه إِنَّهُ کَاَن َتوَّاباً{ و قال تعالی: }فَسَبِّْح ِبحَ

و قال تعالی: } لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنَد رَبِِّهْم جَنَّاتٌ َتجْرِی{ إلی قوله عزّوجل: } وَالُْمسْتَغْفِرِيَن 

 {67آل عمران: }بِاألَسْحَارِ{ 

فَْسهُ ثُمَّ َيسْتَغْفِرِ الّلهَ يَجِِد اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً{ و قال تعالی: }وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظِْلمْ نَ

 {661النساء: }

و قال تعالی: }وَمَا کَاَن اللّهُ لِيُعَذِّبَُهمْ وَأَنَت فِيهِمْ وَمَا کَانَ الّلهُ مُعَذِّبَُهْم وَهُمْ يَسَْتغْفِرُونَ{ 

 {33االنفال: }

ْا فَاحِشًَة أَوْ ظََلمُواْ أَنُْفسَهُْم ذََکرُواْ الّلَه فَاسْتَغْفَرُواْ لُِذنُوبِِهمْ و قال تعالی: }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُو

  {635آل عمران: }وَمَن يَغْفِرُ الذُُّنوبَ إِالَّ الّلهُ وَلَمْ ُيِصرُّواْ عَلَى مَا فَعَُلواْ وَهُْم يَعَْلمُونَ{ 

 و اآليات فی الباب کثيرة
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ی گناهانت آمرزش بخواه و برای مردان مسلمان و زنان خداوند تعالی می فرمايد: برا

 69مسلمان. محمد: 

 611و می فرمايد: آمرزش بخواه از خدا همانا خداوند آمرزندهء مهربان است. نساء: 

و می فرمايد: در آنوقت حمد و ستايش پروردگار خود را کن و آمرزش طلب از وی هر 

 3آئينه اوست بسيار پذيرندهء توبه. نصر: 

می فرمايد: برای کسانی که تقوی نمايند نزد پروردگار شان بوستان هايی است که  و

  67 – 65جاری شود... تا فرمودهء خداوندی: و استغفار کنندگان در سحرگاهان: آل عمران: 

و می فرمايد: آنکه عمل بدی نمايد و يا ظلم کند بخود بعداً از خدا استغفار بجويد، 

 661می يابد. نساء: خداوند را غفور و رحيم 

و می فرمايد: و خداوند عذاب شان نمی کند، حال آنکه تو در ميان شان هستی و عذاب 

 33کننده نيست ايشان را، در حاليکه آنان استغفار می جويند: انفال: 

و می فرمايد: و آنانکه عملی زشت نمودند و يا بر خود ظلم کردند، خدا را ياد نموده و از 

غفار نمودند و نيست آمرزندهء مگر خدا و اصرار نورزيدند بر آنچه کرده اند در گناهان شان است

 635حالی که آنان می دانند. آل عمران: 
 

إِنَُّه  »: قَال وسَلَّم عََليْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رسُول َأنَّ عنْهُ اللَّه رِضی المُزَنیِّ  األَغَرِّ وَعن  6819 

 رواُه مُسِلم. «ألَسْتغْفُِر اللَّه فی الْيوِْم مِتَةَ مرَّةٍ لَيُغَانُ على َقلْبی، وَإِنی 
 

 روايت شده که: اهلل عنه یرضاز اغر مزنی  -6819

فرمود: همانا بر دلم از ذکر فتور و سستی پيدا می شود  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 )در لحظه های گرفتاری( و من روزی صد بار استغفراهلل می گويم.

می گوید: مراد به عین سستی هائیست از ذکری که بایست بر آن مداومت شود وچون ش: خطابی 
 بواسطهء کار و گرفتاری از آن باز می ماند، آنرا گناه شمرده و آمرزش می طلبد.

 

 وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّهِ  رسُول سمِْعتُ : قَال عنْهُ اللَّه رِضی هُرْيرة أَبی وعنْ -6871 

 رواه البخاری. «واللَّهِ إِنِّی أَلسْتَْغفِرُ اللَّه وأَتُوبُ إِلَيْهِ فی اْليَوْمِ أَکَْثرَ مِنْ سبْعِينَ َمرَّةً »  :يقُول
 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6871
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شنيدم که می فرمود: سوگند به خدا که من در روز  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

 بار استغفراهلل و اتوب اليه می گويم.بيش از هفتاد 
 

والَّذی نَفِْسی » : وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَّلى اللَّهِ رسُولُ قَال: قَال عنْهُ اللَّه رَضِی وعنْهُ -6876 

 «تَعالى فَيغْفُِر لهمْ بِيدِهِ لَْو لَْم تُْذنِبُوا، لَذََهب اللَّه َتعَالى بِکُم، ولجاءَ بقَوْمٍ يُذْنُِبوَن فَيَسْتَغِْفرُونَ اللَّه 

 رواه مسلم.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6876

فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در اختيار اوست که اگر  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

گناه نکنيد حتماً خداوند شما را از ميان برده و گروهی رامی آورد که گناه نمايند و از خداوند 

 طلبند و برای شان بيامرزد. آمرزش
 

ُکنَّا نَعُدُّ لِرَُسول اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم فی : قَال عَنْهُما اللَّه رضِی عُمر ابْنِ وعَنِ -6872

 رواه أبو داود، «ربِّ اغِْفرْ لی، وُتبْ علَی إِنَّکَ َأنْتَ التَّوابُ الرَّحِيمُ » المجلِس الْواحِدِ مائَةَ مرَّة: 

 والترمذی، وقال: حديث صحيح.
 

 است که گفت: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6872

در يک نشست صد بار: پروردگارا! مرا  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما می شمرديم که 

 بيامرز و توبه ام بپذير که تو پذيرندهء توبه و مهربانی، می گفت.
 

» لَّه عنْهُما قَال: قالَ رَسُوُل اللَِّه َصّلى اهللُ عَلَيِْه وسَلَّم: ال رِضی عَبَّاسٍ ابْنِ وعنِ -6873 

منْ لَزِم االسْتِغْفَار، جعل اللَّه لَُه مِنْ ُکلِّ ضِيقٍ مخْرجا، ومنْ کُلِّ َهمٍّ َفرجا، وَرَزَقَُه مِنْ حيْثُ ال 

 .  داود أبو رواه  «يَحْتَسِبُ 
 

 ت است که:اهلل عنهما رواي یابن عباس رضاز  -6873

فرمود: کسی که استغفار را پيشه کند، خداوند برای او از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

هر دشواری خالصی و از هر غمی گشادگی پديد آورده و او را از جايی روزی می دهد که گمان 

 نمی کند.
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منْ » ى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم: صَلّ  اللَّه رسُولُ قال: قال عنْهُ اللَّه رِضی مَسُْعودٍ ابْنِ وعنِ -6874

رَّ مِنَ قال: أَسْتَغْفُِر اللَّه الذی ال إِلََه إِالَّ ُهو الحیَّ الْقَيُّومَ وَأتُوبُ إِلَيه، غُفَِرْت ذُُنوبُُه وإِْن کَانَ قَْد فَ 

 سلم.رواه أبو داود والترمذی والحاِکم، وقال: حدِيثٌ صحيحٌ على َشرْطِ البُخَارِیِّ ومُ  «الزَّحْفِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابن مسعود  -6874

فرمود: آنکه بگويد: استغفر اهلل... آمرزش می طلبم از  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

خداوندی که معبودی بحق جز او نيست، او زنده و پايدار است و بسويش توبه و بازگشت می 

 جنگ فرار کرده باشد. کنم؛ گناهانش آمرزيده می شود، هرچند از ميدان
 

سيِّدُ » : قال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ عن عنْهُ اللَّه رضی أَوْسٍ بْنِ شَدَّادِ وعنْ -6875 

 کَاالسْتِغْفار أَْن يقُول الْعْبد: اللَّهُمَّ أَْنتَ َربِّی، ال ِإلَه إِالَّ أَْنتَ خَلَقْتَنی وَأنَا عَبْدُک، وأَنَا على عهْدِ 

ووعْدِکَ ما اسْتََطعْت، َأعُوذُ ِبَک مِنْ َشرِّ ما صَنعْت، َأبوُء لََک بِنِعْمِتَک علَی، وأَُبوءُ بَذنْبی فَاغْفِرْ لی، 

و ْمسِی، َفهُفَإِنَّهُ ال يغِْفرُ الذُّنُوبِ إِالَّ أَنْت. منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُ

 «مِنْ أَهْلِ الجنَّة، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوِقنٌ بها فَمَاتَ قَبل َأنْ ُيصْبِح، فهُو مِنْ َأهْلِ الجنَّةِ 

 رواه البخاری.
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز شداد بن اوس  -6875

م انت ربی... فرمود: سيد استغفار اين است که بگويد: الله اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

پروردگارا! تو خدای منی، معبود بحقی جز تو نيست. مرا آفريدی و من بندهء تو ام و بر عهد و 

پيمان تو بقدر توان ايستاده ام، از شر و زشتی آنچه انجام داده ام و بتو پناه می جويم، به 

 جز تو نمی آمرزد.نعمتت بر خويش و هم بر گناهم اعتراف دارم، پس مرا بيامرز، زيرا گناهان را 

آنکه در روز آن را بگويد، در حاليکه به آن يقين دارد و در همان روز پيش از آنکه شب 

کند، بميرد، او از اهل بهشت است و آنکه در شب آن را بگويد در حاليکه به آن يقين دارد و 

 پيش از آنکه صبح کند، بميرد، او از اهل بهشت است.
 

کَانَ رسولُ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَْيهِ وسَلَّم إِذا اْنصرَف  للَّه عنْهُ قَال:ا رضِی ثوْبانَ وعنْ -6871 

اللَُّهمَّ أَنْتَ السَّالم، ومِنَْک السَّالم، تَبارْکتَ ياذَا الجاللِ »  مِنْ صالتِهِ، اسَتغْفَر اللَّه َثالثاً وقَال:

: کَيْفَ االسِْتغْفَار؟ قَال: يقُول: أَسْتَغْفِرُ اللَّه، أَسْتَغْفُِر اللَّه.  وهُوَ أَحدُ رُوَاتِِه  قيلَ ِلألوزاِعیِّ  «واإلِْکرامِ 

 رواه مسلم.



 996 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

 

 روايت است که گفت: اهلل عنه یرضاز ثوبان  -6871

از نماز باز می گشت، سه بار استغفراهلل گفته و می  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلچون 

! تو سالمی و سالمتی از توست، بزرگی ای خداوند جالل فرمود: اللهم انت السالم و... پروردگارا

 و بزرگی.

 برای اوزاعی گفته شد، و او يکی از راويان آنست: استغفار چگونه است؟

 گفت: می گويد، استغفر اهلل، استغفر اهلل.
 

وسَلَّم يُکِْثرُ َأْن  کَانَ رَُسولُ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ: قَالَت عنْهَا اللَّه َرضی عَائِشَةَ  وعَنْ -6877

 متفٌق عليه. «سُبْحانَ اللَِّه وبحمِْده، أَسْتَغِْفُر اللَّه وأَُتوبُ إِلَيْهِ »  يَقُولَ قَبْل مْوتِه:
 

 روايت است که گفت: اهلل عنها یعائشه رضاز  -6877

پيش از مرگ خويش بسيار می فرمود: سبحان اهلل...  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 خدا را و ثنای او را می گويم، از خدا آمرزش می طلبم و بسوی او توبه می کنم.پاکيست 
 

» : يَقُول وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رُسولَ سِمْعتُ: قال عنْهُ  اللَّه رضِی أَنسٍ وَعَنْ -6878 

على ما کَانَ مْنکَ وَال ُأبَالِی، يا  يا ابْنَ آدَمَ إِنَّکَ ما دَعَْوتَنی ورجوْتَنی غفرتُ لَکَ  قالَ اللَّه َتعَالى :

ابْنَ آدم لَوْ بلََغتْ ذُُنوُبک عَنَانَ السَّماءِ ُثم اسْتَغْفَرْتَنی غَفْرتُ َلکَ وَال أُبالی، يا ابْنَ آدم إِنَّکَ لَْو 

رواه الترمذی  «ها مَغْفِرَةً أَتَيْتَنی بِقُرابٍ اأَلرْضِ خطايَا، ثُمَّ لَقِيتَنی ال تُْشِرکُ بی شَيْتا، ألَتَيْتُکَ بِقُرابِ

 وقَال: حَدِيثٌ حَسَن.
 

 گفت: اهلل عنه روايت است که یاز انس رض -6878

شنيدم که می فرمود: خداوند تعالی می فرمايد: ای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلاز 

ی و فرزند آدم، هرگاه تو مرا خواندی، و از من اميد نمودی ترا می آمرزم بر هر عملی که باش

باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر گناهانت به آسمان برسد و بعد از من آمرزش طلبی، ترا می 

آمرزم و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر به فاصله و وسعت زمين از گناهان نزدم بيايی، سپس 

 با من روبرو شوی، در حاليکه به من چيزی را شريک نياورده ای، همانا به پری زمين از آمرزش

 نزدت می آيم.
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يا معْشَرَ » : قَال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبیَّ أَنَّ عنْهُما اللَّه رضِی عُمَرَ ابنِ وَعنِ -6879 

الَنَا أَکْثَرَ قالَتِ امْرََأةٌ مِنْهُن: م «النِّساءِ تَصَدَّقْنَ، وأَکِْثْرَن مِنَ االسْتِغْفَار، فَإِنِّی رَأَْيتُکُنَّ أَکْثَرَ َأهْلِ النَّارِ 

تُکِْثْرنَ اللَّعْن، وتَکْفُْرنَ العِشيرَ مَا رأَْيتُ مِْن نَاقِصَاتِ عقٍْل ودِينٍ أَغْلبَ لِِذی لُبٍّ »  أَهْلِ النَّار؟ قَال:

َم ال شَهَادَُة امرأَتَيْنِ بِشهَادةِ رجُل، وتَمُْکُث األَيَّا»  قَالَت: ما نُْقصانُ اْلعقْل والدِّين؟ قال: «مِنْکُنَّ 

 رواه مسلم. «تُصَلِّی 
 

 است که: اهلل عنهما روايت  یاز ابن عمر رض -6879

فرمود: ای گروه زنان صدقه دهيد و استغفار زياد کنيد، زيرا  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 من شما را اکثر اهل دوزخ ديدم. 

 زنی از آنها گفت: چرا ما اکثر اهل دوزخ باشيم؟

د گفته و کفران نعمت شوهر را می نمائيد، نديدم از ناقصات عقل فرمود: شما لعنت را زيا

 و دينی که زود تر از يکی از شما عقل انسان عاقل را از ميان ببرد. 

 گفت: نقصان و عقل دين ما چيست؟

فرمود: شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد است و روزهای متعددی )عادت ماهانهء 

 ی گزارد.حيض و نفاس( درنگ کرده و نماز نم

 

باب در مورد نعمت هائی که خداوند بزرگ در بهشت برای متقيان و پرهيزگاران  -372

 مهيا کرده است
 

{ وَنَزَعْنَا مَا 41{ ادْخُلُوهَا بَِسالَمٍ آمِِنينَ}45قال اهلل تعالی: }ِإنَّ الْمُتَّقِينَ فِی جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ}

{ الَ َيمَسُُّهْم فِيهَا َنصٌَب وَمَا ُهم مِّنْهَا 47ى ُسرٍُر مُّتَقَابِلِينَ}فِی صُدُوِرِهم مِّنْ ِغلٍّ إِخْوَاناً عَلَ 

  48 – 45الحجر: {. 48بِمُْخرَجِينَ{}

{ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا 18يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْکُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَْحزَنُونَ} و قال تعالی: }

{ ُيطَافُ عَلَيْهِم ِبصِحَافٍ مِّن ذََهٍب 71{ اْدخُلُوا الْجَنََّة أَنُتمْ وَأَزْوَاجُُکمْ تُحْبَرُونَ}19وَکَانُوا ُمسْلِمِينَ}

{ وَتِلْکَ اْلجَنَّةُ الَّتِی 76وَأَکْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشَْتهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

  73 – 18الزخرف:  {73{ لَکُْم فِيهَا فَاِکهَةٌ کَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْکُُلونَ{ }72کُنتُمْ تَعْمَُلونَ} أُورِثْتُمُوهَا بِمَا

{ يَلْبَسُونَ مِن 52{ فِی جَنَّاتٍ وَعُيُوٍن}56إِنَّ الُْمتَّقِينَ فِی مَقَامٍ أَمِينٍ} و قال تعالی: }
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{ يَدْعُونَ فِيهَا بِکُلِّ فَاِکهَةٍ 54وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ}{ کَذَلِکَ 53سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ}

{ فَضْالً مِّن رَّبِّکَ 51{ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ اْلأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الَْجحِيمِ}55آمِنِينَ}

  57 – 56الدخان: { 57ذَلِکَ ُهوَ الْفَْوزُ الَْعظِيمُ{}

{ َتعْرِفُ ِفی وُجُوهِِهمْ 23{ عَلَى الْأَرَائِکِ يَنُظرُونَ}22إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِيمٍ} قال تعالی: } و

{ خِتَامُُه ِمسٌْک وَفِی ذَِلکَ َفلْيَتَنَافَسِ 25{ ُيسْقَوَْن مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ}24نَْضرََة النَّعِيمِ}

 – 22المطففين: { 28{ َعيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَُّبونَ{}27تَسْنِيمٍ} { وَمِزَاجُهُ مِن21الْمُتَنَافِسُونَ}

 و اآليات فی الباب کثيرة  28
 

خداوند می فرمايد: هر آئينه پرهيزگاران در بوستان ها و چشمه ها باشند، به ايشان 

ن از کينه. گفته شود: در آئيد در اينجا سالمتی ايمن شده، و بيرون کنيم آنچه در سينه های شا

برادر يکديگر شده بر تخته ها روبروی يکديگر نموده و بر ايشان در آنجا هيچ رنجی نرسد و 

  48 – 45آنان از آنجا بيرون کرده نمی شوند. حجر: 

و می فرمايد: گفته شود: ای بندگانم هيچ ترسی بر شما نيست امروز و نه شما اندهگين 

به آيت های ما و مسلمان بودند، گفته شود در آئيد به  شويد آن بندگان من که ايمان آورده اند

بهشت؛ شما و زنان شما خوشحال گردانيده شده. بر ايشان کاسه های پهن و دراز از طال و 

کوزه ها نيز، در بهشت باشد آنچه خواهش کند نفس و لذت گيرد از ديدن او چشم ها و شما 

ا کرده شد شما را بسبب آنچه عمل می اينجا جاودانه هستيد، و اين آن بهشتی است که عط

  73 – 18کرديد اينجا برای شما هست ميوه های بسيار که از آن می خوريد. زخرف: 

و می فرمايد: هر آئينه متقيان در جايگاه با امن باشند در بوستان ها و چشمه ها بپوشند 

ی شان )ازدواج( از حرير نازک و حرير لک روبروی يکديگر شده، اين چنين باشد حال و يکجا

سازيم با حورگشاده چشم. بطلبند آنجا هر ميوهء را ايمن شده، نچشند مرگ، مگر مرگ 

نخستين را و حفظ شان نمود خداوند از عذاب دوزخ بسبب بخشايش و فضل از جانب 

  57 – 56پروردگار تو، اين فيروزی بزرگ است. دخان: 

بر تخت ها نشسته، نظر می کنند بهر  و می فرمايد: هر آئينه نيکوکاران در نعمت باشند

جانب بشناسی در روی های شان تازگی نعمت. نوشانيده شود ايشان را از شراب خالص سر 

به مهر، مهر او مشک باشد و بهمين شراب پاک رغبت کنند، رغبت کنندگان. و آميختنی آن را 

  28 – 22فين: از آب تسنيم باشد، چشمه ای که از آن مقربين خداوندی می نوشند. مطف
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يَأْکُلُ أَْهلُ » : وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قَالَ: قَال عنْهُ اللَّه رضِی جَابِرٍ وعنْ -6881

الجنَّةِ فِيهَا ويشْرَُبون، وال يَتَغَوَُّطون، وال يْمتَخِطُون، وال يبُولُون، ولکِنْ طَعامُهُمْ ذلکَ ُجشَاء 

 رواه مسلم.« مُوَن التَّسبِيح وَالتکْبِير، کَما ُيلْهَمُوَن النَّفَسَ کَرْشحِ المِْسکِ ُيلهَ
 

 اهلل عنه روايت شده که: یاز جابر رض -6881

فرمود: اهل بهشت در آن می خورند و می آشامند، و  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

رشح مشک از بدن نجاست ننموده و آب بينی نداشته و بول نمی نمايند، ولی طعام شان مانند ت

شان خارج می گردد و همانطور که نفس می کشند تسبيح گفتن و تکبير گفتن برای شان الهام 

 می شود.

 ش: یعنی به همان آسانی نفس کشیدن بذکر خدا اشتغال ورزد.
 

قَال » م: وسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسُولُ قَال: قَال عنْهُ اللَّه رضِیَ هُرْيرةَ أَبی وعَنْ -6886

أَعْدْدتُ لعِبادِیَ الصَّالحِينَ مَا الَ عيْنٌ رَأَت، والَ أُذُنٌ سَِمعتْ والَ خََطرَ علَى قَْلبِ َبشَر،  اللَّه تَعالَى:

] } َفال تَعَْلمُ نَفْسٌ ما أُخِْفیَ لَُهمْ مِنْ ُقرَّةِ أَعْيُنٍ جزَاءً بِما کَاُنوا يعْمُلوَن { واقْرؤُوا إِنْ شِتتُم: 

 [ متفقٌ عليه. 67جدة: الس
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6886

فرمود: خداوند فرمود: من برای بندگان نيکوکار خويش  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

چيزی را مهيا نمودم که نه چشمی ديده و نه گوشی شنيده و نه در دل کسی خطور نموده است 

چکس نمی داند که چه نعمت های بی نهايت که سبب روشنی و اگر می خواهيد بخوانيد. )هي

 67چشم است برای شان ذخيره گرديده است(. سجده: 
 

أَوَّلُ زُمَْرةٍ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ على » : وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ رسُولُ قال: قَال وعَنْهُ -6882

ينَ يُلونَُهمْ علَى َأشَدِّ کَْوکَبٍ دُرِّیٍّ فی السَّمَاءِ إِضَاءَة: الَ يُبولُوَن والَ صُوَرةِ الْقَمرِ لَيَْلةَ الْبدْرِ. ثُمَّ الَّذِ

يتَغَوَّطُونَ، والَ يتْفُلُونَ، والَ يمْتَِخطُون. أمْشاُطهُمُ الذََّهبُ، ورْشحهُُم المِسْکُ، ومجامِرُُهمُ اأُللُوَّةُ 

ى َخلْقِ رجُلٍ واحِد، علَى صُوَرةِ أَبِيهِمْ آدم سِتُّونَ ذِراعاً فی عُودُ الطِّيبِ َأزْواجُهُم اْلحُورُ الْعِينُ، علَ

 متفقٌ عليه . «السَّماءِ 
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آنيتُُهمْ فِيهَا الذََّهبُ، ورشْحُُهمْ الِمْسکُ، ولِکُلِّ واحِدٍ مِنُْهْم وفی روايٍة للبُخَارِیِّ وُمسْلِم: 

مِنَ اْلحُسْنِ، اَل اخْتِالََف بينَُهمْ، وال تَبَاغُض: قُُلوبُهمْ قَلْبُ  زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهما مِنْ وراءِ اللَّحْمِ 

 . «رَجُلٍ واحِدٍ، ُيسَبِّحُوَن اللَّه بُْکرَة وَعَشِيّاً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6882

به  فرمود: اولين گروهی که به بهشت وارد می شوند اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ل ماه شب چهارده هستند، سپس کسانی که در مرتبه به آنها نزديک اند، مانند روشن شک

ترين ستارهء که در آسمان پرتو افگنی می کند. بول و نجاست ننموده و آب بينی و دهان هم 

ندارند، شانه های شان طال و بوی شان مشک، و مجمرهای شان چوب عود و همسران شان 

( گز در آسمان 11رد، به شکل پدر شان آدم عليه السالم شصت )حور عين، همه به شکل يک م

 می باشند.

و در روايتی از بخاری و مسلم آمده است که ظرفهای شان در آن طال و بوی شان مشک 

است و برای هر کدام شان دو همسر است که از زيبائی مغز ساق پای شان از پشت گوشت 

با همديگر نبوده و دلهای شان يک دل است و  ديده می شود. در ميان شان اختالف و دشمنی

  در صبح و شام تسبيح خداوند را می گويند.
 

» : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى اللَّهِ  رسُولِ عنْ عَنْهُ اللَّه رَِضی شُعْبَة ْبن المُغِيرَةِ  وَعَن -6883

هْلِ الْجنَّةِ مَْنزلَةً؟ َقال: هُو رَجُلٌ يِجیءُ بْعدَ ما سأَل مُوسَى صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ربَّهُ، ما أَدْنَى أَ

هُمْ، أُدْخِل أَهْلُ الْجنَّةِ الْجَنََّة، فَيُقَالُ لَه: ادْخِلِ الْجنَّة. فَيقُول: أَیْ رَبِّ کَْيفَ وقَدْ نَزَل النَّاسُ منَازِلَ

لُ مُْلکِ مَلِکٍ مِنْ ُملُوکِ الدُّنْيا؟ فَيقُول: رضِيتُ وأَخَذُوا أَخَذاتِهِم؟ فَيُقَالُ له: أَتَرضی أَنْ يکُونَ َلکَ مِثْ

کَ ربِّ، فَيقُول: لََک ذَلَِک ومِثْلُهُ ومِثْلُُه ومِثْلُُه ومِثْلُهُ، فَيقُولُ فی الْخَامِسَةِ: رضِيتُ ربِّ، فَيَقُول: هَذَا لَ

يَقُول: رضِيتُ ربِّ، قَال: ربِّ فَأَْعالَُهمْ وعشَرةُ أَمْثَالِهِ، ولَکَ ما اشْتَهَتْ نَفْسُکَ، ولَذَّتْ عَيْنُکَ. فَ

منْزِلَةً؟ قال: أُولَتِک الَّذِينَ أَردْتُ، َغرْستُ َکرامَتهُمْ بِيدِی وخَتَمْتُ علَيَْها، فَلَمْ تَر عيْنُ، ولَمْ َتْسمعْ 

 رواهُ ُمسْلم . «أُذُنٌ، ولَمْ يخُْطرْ عََلى قَْلبِ بشَرٍ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -6883

فرمود: موسی عليه السالم از پروردگارش سؤال نمود که  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 پائين مرتبه ترين اهل بهشت کدام است؟



 1111 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

فرمود: آن مرديست که بعد از وارد شدن اهل بهشت به بهشت می آيد و به وی گفته 

 می شود که به بهشت وارد شو! 

وردگارم چگونه وارد شوم که مردم به جايگاههای خويش فرود وی می گويد: ای پر

 آمده و جا گرفته اند؟ 

 گفته می شود: آيا راضی می شوی که مانند پادشاهی از پادشاهان دنيا برايت داده شود؟

 می گويد: پروردگارا! راضی شدم.

ن و در پنجم پس می فرمايد: برای تو آن است و مانند آن و مانند آن و مانند آن و مانند آ

می گويد: پروردگارا! راضی شدم. سپس می فرمايد: برای تو آنست و ده برابرش و برای تست 

 آنچه که دلت آرزو نموده و به چشمت لذتبخش آيد. 

 می گويد: راضی شدم پروردگارا!

 گفت: پس باال مرتبه ترين شان؟

و بر آن مهر  فرمود: آنها کسانی اند که نهال کرامت شان را بدست خويش نشاندم

 نمودم. پس چشمی نديده و گوشی نشنيده و در دل بشری خطور ننموده است.
 

إِنِّی » وعن ابْنِ مسُْعودٍ رِضی اللَّه عنْهُ قال: قَال رسُولُ اللَِّه صَّلى اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  -6884

دُخُواًل الْجنَّة. رجٌُل يخْرُجُ مِنَ النَّارِ حبْوا، فَيُقولُ  ألَعْلَمُ آِخرَ أَْهل النَّار ُخُروجاً مِنهَا، وَآخِرَ أَهْل الْجنَّةِ

 اللَّه عزَّ وجَلَّ لَه: اذَْهبْ فَادخُلِ الْجنَّة، فَيأْتِيهَا، فيُخيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مأَلَى، فيَرْجِع، فَيقُول: ياربِّ

الجنَّة، فيأْتِيها، فَيُخَيَّل إِلَيْهِ َأنَّهَا مألى، فَيرْجِعُ . وجدْتُهَا مَألى، يَقُولُ اللَّه عزَّ وجلَّ له: اْذهَْب فَادْخُلِ 

فيَقُول: ياربِّ وجْدتُهَا مَألى، فَيقُولُ اللَّه عزَّ وجلَّ له: اذَْهبْ فَادْخُِل الْجَنَّة. فإِنَّ َلَک مِثْلَ الدُّنْيا 

يا، فَيقُول: أََتسَْخُر ِبی، أََو أََتضحُک بِی وأَْنتَ وعشَرَة أَمْثَالِها، أَْو إِنَّ لَکَ مِْثل َعشَرِة أَمْثَالِ الدُّنْ

»  فَلَقَْد رأَْيتُ رَسُول اللَِّه صَّلى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم ضَِحکَ حَتَّى بدت نَوَاجُذهُ فَکَانَ يُقول: قَال: «الملُِک 

 متفقٌ عليه . «ذَلِکَ أَدَْنى َأهْلِ اْلجَنَّةِ مْنزِلَةً 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض از ابن مسعود -6884

فرمود: همانا من می دانم آخرين کسی را که از دوزخ  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

بيرون می شود و آخرين کسی را که از اهل بهشت که به آن داخل می شود، کسيست که از 
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و به  دوزخ خزيده بيرون می شود و خدای عزوجل به وی می فرمايد: برو به بهشت داخل شو.

 آن آمده و تصور می کند که آن )دوزخ( پر است و باز گشته می گويد: پروردگارا! آن را پر يافتم.

خداوند عزوجل می فرمايد: برو به بهشت داخل شو. همانا برای تو مثل دنيا و ده برابر 

 آنست، يا هر آئينه برای تو مانند ده برابر دنيا است.

يا می گويد: آيا به من می خندی، در حاليکه می گويد: آيا مرا مسخره می کنی؟ 

 پادشاهی؟

را ديدم که خنديد تا اينکه نواجذ شان  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلگفت: همانا 

)دندانهای آخر دهان( ديده شد و می فرمود: اين کسی است از اهل بهشت که مرتبهء او از همه 

 پائين تر است.
 

إِنَّ للْمُؤْمِِن » اللَّه عنُْه أَنَّ النَّبِیَّ صَّلى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم قَال:  َرضِی مُوَسى أَبی وَعَنْ -6885

 فی الْجَنَِّة لَخَيْمةً مِْن ُلؤْلُؤٍة وَاحِدٍة مُجوَّفٍَة طُولُهَا فی السَّماءِ سِتُّوَن ميال. للْمُؤْمِِن فِيهَا أَهُْلونَ،

  علَيْهِ متَّفقٌ . «ُهمْ َبْعضاًيَطُوفُ عَلَيِْهمُ الُمؤْمِنُ َفالَ َيرى بعْضُ
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -6885

فرمود: همانا برای مؤمن در بهشت خيمه ايست از يک لؤلؤ  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

( ميل است، برای مؤمن در ميان آن خانواده 11ميان تهی که درازی آن در آسمان شصت )

 ر آنها گردش می کند که بعضی بعضی ديگر را نمی بينند.هائيست که شخص ب
 

إِنَّ » : قَال وسَلَّم َعلَيْهِ اهللُ صَلّى النَّبِیِّ عَنِ عَْنهُ اللَّه رِضیَ الْخُدْرِیِّ سَعِيدٍ أَبِی وَعَنْ -6881

 متفقٌ عليه . «مَا يَقْطَعُهَا  فی الْجنَّةِ َلشَجرًَة يسِيُر الرَّاِکبُ الْجوادَ الُمضَمَّرَ السَّرِيعَ ماَِئةَ سنَةٍ

يَسِيرُ الرَّاِکبُ » أَيْضاً مِْن روَايَةِ َأِبی ُهرْيرََة رَِضی اللَّه عنه قال:  «الصَّحِيحَْينِ » وَرَوَياهُ فی 

 . «فی ظِلِّهَا ماِئََة سَنَةٍ مَا يَْقطَعُهَا 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6881

فرمود: همانا در بهشت درختی است که در آن شخص سوار  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

 بر اسب تيز رفتار تربيت شده صد سال می رود و آن را تمام نمی کند.



 1113 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

روايت گرديده که گفت: سوارکار  اهلل عنه یرضو آن در صحيحين همچنان از ابو هريره 

 در سايهء آن صد سال می رود و آن را تمام نمی کند.
 

إنَّ أَهْلَ الْجنَّةِ َليَتَرَاءُوْنَ أَهْلَ الُْغرَِف » : قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ صَّلى النَّبِیِّ عَن وَعَنْهُ -6887 

 بَيْنَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ کَمَا تَتَرَاءَوَْن الکَوْکَبَ الدُّرَّیَّ الْغَاِبرَ فی األُفُقِ مِنَ المْشرِقِ َأوِ المَغْربِ لتَفَاضُلِ ما

بَلى وَالَّذِی نَفِْسی بِيَدِِه رجَالٌ »  قَال: رَسُوَل اللَّه ، تلَْک مَنَازُل األَنْبِيَاءِ اَل يْبلُغُهَا غَيُْرهُمْ؟قَالُوا: يَا  «

 متفقٌ عليه . «أَمَنُوا بِاللَّهِ وصَدَُّقوا الُمْرسلِينَ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6887

فرمود: همانا اهل بهشت مردم غرفه هايی )باال خانه( را که  اهلل عليه وسلم یپيامبر صل

باالی سر شان است به همديگر نشان می دهند، چنانچه شما ستارهء روشنی را در کنارهء 

آسمان به همديگر نشان می دهيد که آن را از طرف مشرق يا مغرب ترک می کند، بواسطهء 

 برتری هائی که دارند. 

! آن منازل پيامبران است که ديگران به آن نمی اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلا گفتند: ي

 توانند برسند؟

فرمود: نه خير، و سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، آنان مردانی اند که به خداوند 

 ايمان آورده و رسوالن را باور داشته اند.
 

لَقَاُب »  نَّ رسُول اللَّهِ َصلّى اهلُل عَلَيْهِ وسَلَّم قَال:أَ عنْهُ  اللَّه رِضی ُهرْيرةَ  أَبی وعنْ -6888 

 متفقٌ عليِه . «قَوْسٍ فی اْلجَنَّةِ خَيٌْر مِمَّا تَطْلُُع علَيْهِ الشمْسُ أَْو تَْغربُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو هريره  -6888

ه و گوشهء کمان در بهشت فرمود: همانا اندازه ميان قبض اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 از آنچه که آفتاب بر آن طلوع و غروب می کند، بهتر است.
 

إِنَّ فی »  :قَال وسَلَّم عَلَْيهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَُسولَ أَنَّ عنْهُ اللَّه رضِی أَنَسٍ وعنْ -6889 

و فی وُجُوهِهِْم وثِيَابِهِْم ، فَيزْدادُونَ ُحسْناً الْجنَّةِ سُوقاً يأْتُونَهَا ُکلَّ جُمُعة. فتَُهبُّ رِيحُ الشَّمالِ، فَتحثُ

َددُْتْم و جَماال. فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وقَدْ ازْدَادُوا حُسْناً و جماال، فَيقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُم: وَاللَّهِ لَقَدِ ازْ

 رواهُ مُسلٌِم . «بعْدَنَا ُحسناً وَ جماال،حُسْناً و جماال، فَيقُولُونَ: وأَنْتُمْ وَاللَِّه لَقَدِ ازْدْدتُْم 
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 اهلل عنه روايت است که: یاز انس رض -6889

فرمود: همنا در بهشت محل تجمعی است که مردم به  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

مقدار هر جمعه به آن می آيند و باد شمال وزيده و در رويها و جامه های شان می خورد و حسن 

زوده می گردد و به خانواده های خويش باز می گردند در حاليکه حسن و زيبائی و جمال شان اف

شان زياد شده و خانواده های شان به آنها می گويند: سوگند به خدا که زيبائی و جمال شما 

 افزوده شده و آنها گويند: سوگند به خدا که بعد از ما زيبائی وجمال شما افزون شده است.
 

إِنَّ »  بِْن سعْدٍ رضِی اللَّه عنُْه أَنَّ رسُولَ اللَّه َصلّى اهللُ عََليْهِ وسَلَّم قَال: سَهْلِ وعنْ -6891

 متفقٌ عليه . «أَهْلَ الْجنَِّة لَيَتَراءَوْنَ الُْغرفَ فی الْجنَِّة کَمَا تَتَرَاءَْونَ الْکَْوکََب فی السَّماءِ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -6891

فرمود: همانا اهل بهشت غرفه ها را در بهشت به  اهلل عليه وسلم یول اهلل صلرس

 همديگر نشان می دهند، چنانچه شما ستاره را در آسمان به همديگر نشان می دهيد.
 

شَهِْدتُ ِمنَ النَّبِیِّ صَّلى اهللُ عَلَْيِه وسَلَّم مجِْلساً وَصفَ  :قَال عنْهُ  اللَّه رِضی وَعنْهُ -6896

فِيهَا ما الَ عيْنٌ رأَتْ، وال أُذُنٌ سِمعَتْ، والَ َخطَر »  هِ الْجَنَّةَ حتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَال فی آِخرِ حدِيثِه:فِي

}فَالَ تعَْلمُ نَفٌْس ما   إِلى َقوْلِهِ َتعالَى: } تتجافى جُنُوبُُهمْ عَِن المضَاجِعِ { ، ُثمَّ َقرأَعَلى قَْلبِ بَشرٍ

 رواهُ البخاری .نْ ُقرَّةِ أَعْينٍ{. أُخْفِیَ لَهُمْ مِ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز سهل بن سعد  -6896

حاضر شدم که در آن بهشت را توصيف  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلدر مجلسی از 

نمود تا اينکه به نهايت رسيد و سپس در آخر سخنش فرمود: در آن چيزيست که نه چشمی 

يده و نه در دل بشری راه يافته. سپس خواند: دور می شود پهلوهايشان از ديده و نه گوشی شن

خوابگاهها. تا فرمودهء او تعالی: هيچکس نميداند که چه نعمت هايی بی نهايت که سبب 

 روشنی چشم است برای شان ذخيره گرديده است.
 

ول اللَّهِ صَلّى اهلُل عَلَيِْه وسَلَّم رسُ أَنَّ  عنْهُما اللَّه رضِی هُرْيرةَ وأَبی سعِيدٍ أَبِی وعنْ -6892 

إِذَا دخَلَ أَهْلُ الْجنَّةِ الجنَّةَ يُنَادِی مُنَاد: إِنَّ لَکُمْ أَنْ تَحْيَوْا، َفال تَُموُتوا أَبداً وإِنَّ لکُْم أَْن »  قَال:



 1115 مرکز دانلود اهل سنتبزرگترین  –نت دانلودس            سیفارترجمه  –ن الصالحیض ریا

وإِنَّ لَکُْم أَن تَنْعمُوا، فَال تبؤسوا أَبَدًا  تَِصحُّوا، فَالَ تَسَْقمُوا أَبدا، وإِنَّ لَکُمْ أَنْ تَشِبُّوا َفال تْهرَمُوا َأبداً

 رواهُ مسلم . «
 

 ما روايت است که:اهلل عنه یرضاز ابو سعيد و ابوهريره  -6892

فرمود: چون اهل بهشت به بهشت درآيند، مناديی اعالن  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

ميريد و همانا برای شما است که می کند که: همانا برای شما است که زندگی نموده و هرگز ن

تندرست بوده و هرگز مريض نشويد و برای شما است که در آن جوان شده و هرگز پير نشويد 

 و برای شما است که از نعمت ها برخوردار شده و هرگز محروم نشويد.
 

إِنَّ » ْيهِ وسَلَّم قَال: عَلَ اهللُ َصلّى اللَّهِ َرسُول َأنَّ عَنْهُ اللَّه رضِی هُرْيرَةَ أَبی وعَنْ -6893 

: َنعْم أَدْنَى مقْعَِد أَحدُِکمْ مِنَ اْلجنَّةِ أَنْ يقوَل لَه: َتمنَّ فَيَتَمنَّی ويتَمنَّی. فَيَقُولُ لَه: هلْ تَمنَّيْت؟ فَيَقُول

 رَواُه ُمسْلٌِم . «فَيقُولُ لَه: فَإِنَّ َلکَ ما تَمنَّيْتَ ومِثْلَهُ معهُ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرض از ابو هريره -6893

فرمود: همانا پائين ترين منازل يکی از شما در بهشت  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

اين است که به وی گفته شود، آرزو کن! و آرزو کند و آرزو کند، پس به او می گويد: آيا آرزو 

 کردی؟

 زو کردی و مانند آن.می گويد: بلی. سپس برايش می گويد: همانا برای تست آنچه که آر
 

: قَال وسَلَّم عَلَيْهِ اهللُ َصلّى اللَّه رُسول أَنَّ عنْهُ اللَّه رِضی الْخُدْرِیِّ سعِيدٍ أَبِی وعنْ -6894

إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يقُولُ ألهْل الْجنَّة: يا أَهْلَ الْجنَّة، فَيقُولُونَ: لَبَّيْکَ ربَّنَا وسعْديْکَ، والْخيرُ فی » 

ک فَيقُول: هَْل رَضِيتُمْ؟ فَيقُولُونَ: وما لَنَا اَل نَْرضَیِ يا رَبَّنَا وقَدْ أَْعطَيْتَنَا ما لمْ ُتعِْط أَحداً مِنْ يديْ

خَلْقِکَ ، فَيقُول: َأالَ أُْعِطيکُمْ أَفَْضلَ مِنْ ذََلکَ؟ َفيقُولُونَ: وأَیُّ َشیْءِ أَْفضلُ مِنْ ذِلکَ؟ فيقُول: أُِحلُّ 

 متفق عليه .« وانِی، فَال أَْسخَطُ عليُْکمْ َبعْدَهُ َأبَداً عليْکُمْ رضْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -6894

فرمود: خدای عزوجل برای اهل بهشت می فرمايد: ای  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 اهل بهشت!

 می گويند: لَبَّيْکَ ربَّنَا وسعْديْکَ، والْخيرُ فی يديْک.
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 می فرمايد: آيا راضی شديد؟

می گويند: پروردگارا! چرا راضی نشويم در حاليکه به ما دادی آنچه که به هيچيک از 

 مخلوقات ندادی!

 پس می فرمايد: آيا بهتر از اين به شما ندهم؟

 می گويند: چه چيز بهتر از آنست؟

خشم نمی پس می فرمايد: حالل شده برای شما رضای من و بعد از آن هرگز بر شما 

 کنم.
 

کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَّلى اهللُ عَلَيِْه  :قال عْنهُ اللَّه رضی اللَّهِ عبْدِ بْنِ  جرِيرِ وعنْ -6895

إِنَّکُمْ سَترَوَْن َربَّکُْم عِياناً کما َترَوَْن َهذَا الْقَمَر، الَ » وسَلَّم فََنظََر إِلَى الْقَمِر لَيْلََة الْبدْرِ، وقَال: 

 مُتََّفقٌ علَيْهِ . ضامُونَ فی رُؤْيتِهِ.تُ
 

 روايت شده که گفت: اهلل عنه یرضاز جرير بن عبد اهلل  -6895

بوديم و به ماه شب چهارده نظر نموده و فرمود:  اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صلما نزد 

ه در ديدن شما بزودی آشکارا پروردگار تان را خواهيد ديد، چنانچه اين مهتاب را می بينيد ک

 آن ازدحام نمی کنيد.
 

إِذَا دَخَل »  :قَال وسَلَّم عَلَيْهِ  اهللُ  صَّلى اللَّهِ  رُسول أَنَّ  عنْهُ  اللَّه رَضِی صُهَيْب وعنْ -6891 

وُجُوَهنَا؟  أَهْلَ الْجنَّةِ الجنَّةَ يقُولُ اللَّه تَبارکَ وتَعالَى: ُترِيدُونَ شَيْتاً أَزِيدُُکمْ؟ فَيقُولُونَ: أََلمْ تُبيِّضْ

ظَِر إِلَى أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وتُنَجَِّنا مِنَ النَّارِ؟ فَيکْشِفُ الْحِجابَ، فَما أُْعطُوا شَيْتاً أَحبَّ إِلَيهِمْ مِنَ النَّ

 رواهُ ُمسْلٌِم . «رَبِّهِمْ 
 

 روايت است که: اهلل عنه یرضاز صهيب  -6891

د: چون اهل بهشت به بهشت در آيند خدای تبارک فرمو اهلل عليه وسلم یرسول اهلل صل

 و تعالی می فرمايد: آيا چيزی می خواهيد که برای شما بيفزايم؟

می گويند: آيا رويهای ما را سفيد نکردی؟ آيا ما را به بهشت داخل نکرده و از دوزخ 

ت نجات ندادی؟ و حجاب و پرده برداشته می شود، پس داده نشدند چيزی که برای شان دوس

 داشتنی تر از ديدن پروردگار شان عزوجل باشد.
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قَالَ تَعالَى : } إِنَّ الَِّذينَ آمنُوا وعمُِلوا الصَّاِلحاتِ يهْدِيهِْم ربُّهُْم ِبإِيمانِهِْم َتجْری مِنْ 

فِيهَا سالمٌ وآخُِر  تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ فی جنَّاتِ النَّعِيم، دعْوَاُهمْ فِيهَا: سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ، وتَحِيَّتُهُمْ

 [.9: يونس]  دعْواهُْم أَنِ اْلحمْدُ للَّهِ َربِّ العالمِينَ {
 

خداوند می فرمايد: همانا آنانکه ايمان آورده و کارهای شايسته کرده اند راهنمائی کند 

ايشان را پروردگار شان بسبب ايمان شان، به بهشت ها که می رود از زير آن جويها در 

مت، دعای شان در آنجا سبحانک اللهم باشد يعنی پاکی ترا است بار خدايا و بوستانهای نع

دعای خير ايشان با يکديگر سالم بود و نهايت دعای شان اين است که حمد و ثنا خدايراست 

   61 – 9که پروردگار عالميان است. يونس: 
 

وْالَ أَنْ هَدَانَا اللَّه: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سيدِنَا مَُحمٍَّد لَ لنَهْتَدِیَ کُنَّا وما َلهَذَا هَدانا الَّذِی للَّهِ الْحَمْدُ 

 ، مُحمَّدٍ وعلَى آلِ مُحمَّدٍ، کَمَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْراهِيم وعلَى آلِ إِبْراهِيمَ . وبارِْک عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ 

 يدٌ مجِيدٌ.حمِ إِنَّکَ  ، إِْبراهِيمَ  آل وعلَى إِْبرَاهِيمَ  علَى بارکْتَ  کَمَا

فَرْغتُ مِنُْه يوَْم االثْنَيْن راِبعَ عَشَر شهر رمضَاَن » قَال مُؤلِّفُُه يحيى النوَاِویُّ غَفَر اللَّه َله: 

 . «سَنَةَ سبْعينَ وَستِّمائة بدمشق 
 

الحمد هلل... ثنا باد مر خداوندی را که ما را بدين راه هدايت نمود و اگر خداوند ما را 

درود  اهلل عليه وسلم یمحمد صل، هدايت نمی شديم. خداوندا بر محمد و آل هدايت نمی نمود

فرست، چنانچه درود فرستادی بر ابراهيم و آل ابراهيم عليه السالم و برکت ده بر محمد و آل 

، چنانچه برکت نهادی بر ابراهيم و آل ابراهيم عليه السالم، همانا تو اهلل عليه وسلم یمحمد صل

 تی.ستوده و با عظم

 

هـ ق در دمشق از آن  171ماه رمضان سال  64مؤلف رحمه اهلل گفت: در روز دوشنبه 

 فراغت يافتم.

-------------------------------------- 

 به کمک اهلل و توفيق وی کتاب تمام گرديد

 


